Delårsrapport Q2
1 januari - 30 juni 2019

®
•

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 10 638 tkr (9 954 tkr)

•

Resultatet i koncernen uppgick till -436 tkr (969 tkr)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,0005 kr (0,01 kr)

•

Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 870 tkr (1 056 tkr)

•

Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 34 076 tkr (23 379 tkr)

•

Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 789 594 714 st (678 085 494)

Bolaget är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och
bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och har sitt huvudkontor i Karlstad.
Läs mer på www.biotech-igg.com och www.biotech-equity.se
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Koncernchef har ordet
Kära aktieägare
Bolagets rörelseresultat tyngs under kvartalet av ett flertal
studiekostnader som uppkommit inom ramen för vårt
samarbete med T2 Biosystem och våra två nya T2 kunder,
Akademiska Sjukhuset och Karolinska Sjukhuset i Stockholm
Dessa kostnader är av engångskaraktär och efter studien är
slutförd så förväntar vi oss ökade intäkter genom dessa två
nya avtal.
Under juli månad blev det även klart med Örebro sjukhus att
de blir en ny T2 kund till bolaget och målsättningen är att vi
ska installera ett T2Dx instrument hos dem under september
2019.

Som ny VD har styrelsen i samråd med mig valt Johan Lee
Backman och han börjar omgående på sin nya tjänst. Johan
Lee Backman har arbetat länge i koncernen som bolagets
kontorschef och han är mycket väl insatt i bolagets olika
kundrelationer och tillika leverantörssamarbeten så både
jag och övriga i styrelsen är mycket nöjda med vårt beslut.
Johan Lee Backman kommer i fortsättning hantera bolagets
listningsprocess med stöd av styrelsen och det är vår goda
förhoppning att kunna lämna en uppdaterad information
kring noteringsprocessen inom de närmaste veckorna då vi
är väldigt nära att kunna slutföra listningsprocessen.

I början av september månad så är det planerat att vi ska
installera ytterligare ett instrument i Danmark beträffade T2
Biosystem. Mer information om detta kommer inom kort via
ett pressmeddelande.

Vi är även väl medvetna om att processen har tagit mer tid
än väntat, men jag och styrelsen har samtidigt gjort allt vi
kan för att påskynda listningsprocessen. Tyvärr kan vi inte
påverka regelverket och dess olika hanteringstider, säger
Glenn Renhult, Avgående VD och Koncernchef för BiotechIgG Equity AB (publ).

Vi har även under juli månad påbörjat en försäljning av
Vigilant Biosciences produkter till tandläkare i Sverige vilket
har startat mycket positivt och kommer påverka resultat och
omsättning positivt under kommande kvartal. Med bolagets
nya T2 kunder och samarbetet med Vigilant Biosciences så
kommer både bolagets resultat och omsättning öka väsentligt
under Q3 - Q4 om allt går som planerat, så vår prognos om ett
starkt positivt rörelseresultat för hela 2019 står idag fast.

Glenn Renhult
Biotech-IgG Equity AB (publ)

När jag under 2017 blev vald till Koncernchef för BiotechIgG stod bolaget inför en hård prövning och det var inte ens
säkert att bolaget skulle kunna överleva då bolaget hade
stora skulder och ett stort förlustresultat. Men nu cirka två
år senare så står vi här tillsammans med ett väl fungerande
tillväxtbolag som har goda möjligheter att kunna öka sin
intjäningsförmåga väsentligt de kommande åren om vårt
samarbete med T2 Biosystem slår väl ut med våra nya
avtalskunder i Sverige och Danmark.
Med bakgrund av detta så har jag fattat beslutet att avgå
som bolagets VD då mitt arbete att få Biotech på rätt bana
nu är färdigt och då är det dags att istället välja en förvaltare
som tar över och driver verksamheten framåt inom Biotech
sektorn. Jag kommer dock kvarstå i Biotech-IgG styrelse
samt även som bolagets huvudägare då jag vill följa med
bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.
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Viktiga händelser under andra kvartalet 2019
2019-04-02 - Första utbetalningen av obligationsränta (OB1)
Bolaget upptog ett obligationslån under 2018 om beloppet 1 150 000 kr till en fast ränta om 6.95% per år och utbetalas per
kvartal via Euroclears omsorg. På grund av registreringstider så framflyttades första utbetalningen till den 2019-04-01 och
avsåg perioden 2018-11-11 – 2019-03-31.

2019-04-05 - Försäljning till Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset enligt avtal (T2 Biosystem)
Bolaget har nu enligt sitt avtal med Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset gjort sin första fakturering för blodanalysstudien
som sjukhuset håller på att genomföra med T2Dx instrumentet från T2 Biosystem. Första ordern är av mindre omsättning, då
den endast avser en studiefas. Dock ser vi stort värde i det nya samarbetet då vi bedömer goda möjligheter till långsiktig
samverkan, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-04-05 - Biotech-IgG Equity medverkar på ECcMID mässan i Amsterdam
ECcMID är en mässa för Europa med fokus på klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den ses som årets stora mässa
inom dessa verksamhetsområden och tilldrar sig ett stort besökarantal från sjukhuspersonal runt om i Europa. Biotech-IgG
medverkar tillsammans med T2 Biosystems som har en monter på mässan. T2 Biosystems håller även ett symposium med
plats för ca 400 gäster med flera talare som delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med T2Dx och där problematik
med sepsis diskuteras i allmänhet och T2:s teknik i synnerhet. Vidare arrangerar Biotech-IgG en sammankomst tillsammans
med T2 Biosystems för ett mindre antal kunder, både befintliga och potentiella. Sammantaget tror vi att vår medverkan på
denna branschmässa ytterligare kommer öka medvetenheten kring T2 och ta oss ett steg närmare våra kunder, säger Glenn
Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-05-02 - Uppföljning från ECcMID mässan i Amsterdam
ECcMID är en mässa för Europa med fokus på klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den ses som årets stora mässa
inom dessa verksamhetsområden och tilldrar sig ett stort besökarantal från sjukhuspersonal runt om i Europa. T2 Biosystems
monter var välbesökt under samtliga dagar och flera nya kontakter knöts med potentiella kunder på den nordiska marknaden.
T2 arrangerade ett större symposium för ca 300 åhörare där experter diskuterade integreringen av FDA-godkända och CEmärkta T2Bacteria® och T2Candida® paneler i klinisk praxis och inverkan på patienthantering. Dessutom presenterades
spännande data för T2Resistance ™ Panel, en diagnostisk panel avsedd för detektering av 13 resistensgener från både gramnegativa och gram-positiva patogener. En ny panel från T2 Biosystems som beräknas kunna lanseras slutet av året, alternativt
början nästa år. Biotech-IgG arrangerade en lyckad relationsbyggande sammankomst, tillsammans med T2 Biosystems, för
ett mindre antal kunder, både befintliga och potentiella, där information och nyttiga erfarenheter kunde utbytas mellan
deltagarna. Sammantaget var T2 Biosystems och vår egen medverkan på denna branschmässa mycket lyckad och det är
glädjande att se hur uppmärksamheten och intresset kring T2:s teknik och produkter ständigt ökar, säger Glenn Renhult VD i
Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-05-13 - Uppdaterad ägarförteckning per 2019-03-29
Bolaget har idag uppdaterat sin aktieägarlista per den 2019-03-29 och finns att läsa på bolagets hemsida under Investor
Relations / Aktieägare. Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2019-03-31 till totalt 839 041 074 aktier varav 816 541 074
aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A och bolagets huvudägare är Capital Conquest AB (publ) som representeras
av koncernchef Glenn Renhult.

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se

4

Viktiga händelser under andra kvartalet 2019 (forts.)
2019-05-13 - Biotech-IgG Equity fördjupar samarbete med Karolinska Universitetssjukhus
Bolaget har mottagit en beställning från Karolinska Universitetssjukhus och är från deras substratavdelning och ordern är av
mindre omsättning. Dock ser vi stort värde i att få vara leverantör till ytterligare en avdelning på sjukhuset och vi bedömer det
som goda möjligheter till en långsiktig samverkan med kommande repetitiva beställningar säger Glenn Renhult VD i BiotechIgG Equity AB (pub).

2019-05-13 - Lyckad medverkan för T2 Biosystems och Biotech-IgG Equity på Scientific Meeting of the Nordic
Society for Medical Mycology (NSMM) i Helsingfors
Det årliga mötet som arrangeras av NSMM (Nordic Society for Medical Mycology) hölls i år i Helsingfors i Finland 9-10e maj
där Biotech tillsammans med T2 Biosystems medverkade som utställare, talare och sponsor. Bland talarna hölls ett föredrag
av en representant från Rigshospitalet i Köpenhamn och deras arbete med T2Candida tester. Även T2 Biosystems höll en
presentation och den kombinationen skapade ett stort intresse kring T2 och dess teknik. Detta var ett stort steg i att komma
närmare den finska marknaden och skapa intresse och uppmärksamhet kring T2 Biosystems då en stor del av de 50 deltagarna
representerar den finska målgruppen. Sammantaget var det en lyckad medverkan för Biotech och T2 som redan har resulterat
i intresseförfrågningar från den finska marknaden, avslutar Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-06-10 - Försäljning till Oslo Universitetssjukhus (Norge)
Bolaget har mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus till ett ordervärde om ca 580 000 kr och utleverans
beräknas ske under slutet av juni 2019, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-06-14 - Beslut från årsstämman den 13 juni 2019
Årsstämman beslöt att välja Mats Andersson som stämmans ordförande och Glenn Renhult som justeringsman. Aktieägarna
beslöt att anta styrelsens förslag för alla punkter och därefter avslutades bolagsstämman. Jag vill avsluta med att hälsa Hans
Larnefeldt välkommen som ny styrelseledamot i Biotech-IgG Equity AB (publ) och vi ser fram emot fortsatt spännande 2019
säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Viktiga händelser efter andra kvartalet 2019
Inge väsentliga händelser efter andra kvartalet.

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se
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Aktien och ägarstruktur
Aktieägare per den 2019-03-29

A-aktier

B-aktier

Andel

Röster

22 500 000

131 378 455

19,49%

35,92%

Henrik Johansson (ink juridisk & närstående person)

33 500 000

4,24%

3,38%

Joachim Gunnarsson Ekdahl (ink juridisk & närstående person)

32 895 455

4,17%

3,32%

Jonas Gudmunds (ink juridisk & närstående person)

28 000 000

3,55%

2,82%

Hans Larnefeldt

25 900 000

3,28%

2,61%

Johan Stenberg (ink juridisk & närstående person)

20 000 000

2,53%

2,02%

Rune Olsson

18 223 244

2,31%

1,84%

Joakim Sellgren (ink juridisk & närstående person)

15 860 012

2,01%

1,60%

Bert Skoglund (ink juridisk & närstående person)

14 738 920

1,87%

1,49%

Sareko Consulting AB

12 060 000

1,53%

1,22%

Stefan Nyman (ink juridisk & närstående person)

10 370 000

1,31%

1,05%

Matz Eklund

9 468 166

1,20%

0,95%

Bo Leander

8 500 000

1,08%

0,86%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB

8 200 000

1,04%

0,83%

Gunnar Ekdahl

8 003 064

1,01%

0,81%

Marcus Nilsson

8 333 334

1,06%

0,84%

381 664 064

48,34%

38,47%

767 094 714

100,00%

100,00%

Capital Conquest AB (publ)

Övriga aktieägare
Totalt antal aktier:

22 500 000

Bolaget har en pågående emission (företrädsemission) under registrering på bolagsverket och så fort denna är klar så kommer en
uppdaterad aktieägarlista att publiceras. Biotech-IgG Equity ABs aktie (BIGG B med ISIN-kod SE0002837955) noterades på börsen
den 3 maj 2010 och avnoterades den 6 oktober 2017. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare varav bolagets största aktieägare är idag
investmentbolaget Capital Conquest AB (publ).
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Biotech-IgG Equity koncernen
Verksamheten

Investeringar i första halvåret

Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus
på Biotechsektorn och bedriver handel och distribution av
produkter till sjukvårdsbranschen. Bolagets vision är att
bli den ledande distributören av sjukvårdsprodukter inom
Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt
handla aktier och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa
värdetillväxt för bolagets ägare.

Biotech-IgG Equity har under halvåret investerat i lager och
kontorsinvesteringar om 523 tkr.

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3 000
aktieägare och bolagets b-aktie går under kortnamnet BIGG
B (ISIN-kod SE0002837955). Aktiekapitalet uppgick till 7 896
tkr den 2019-06-30 och antalet aktier uppgick även till 789
594 714 för samma period. Mer information om bolaget och
övriga finansiella dokument finner du på bolagets hemsida
www.biotech-equity.se

Dotterbolaget Biotech-IgG AsP (under avveckling)
Biotech-IgG AsP verksamhet är under avveckling då
distribution och försäljning har flyttats till Sverige. Under
2018 belastades koncernen med avvecklingskostnader om
cirka 500 tkr. Några övriga avvecklingskostnader beräknas
inte uppkomma kring nedläggningen av dotterbolaget i
Danmark.

Resultat och nettoomsättning i första halvåret

Väsentliga avtal i koncernen
Biotech-IgG Equity har erhållit distributionsrättigheter på de
svenska, danska, norska, finska och isländska marknaderna
för det diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande
T2Candida® & T2Bacteria® reagensförbrukningsartiklar för
snabb diagnos av blodförgiftning genom ett exklusivt avtal
från T2 Biosystems Inc. (Lexington, Massachusetts, USA).
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.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med närstående under halvåret innefattar
kostnader för ett konsultuppdrag till styrelseledamot
Stefan Nyman om ca 111 tkr avseende försäljning och
administration.

Personal och övrigt
Antalet anställda i Biotech-IgG Equity vid periodens utgång
uppgick till 3 personer och övrig personal hyres in vid behov i
form av säljare och konsulter.

Resultatet uppgick till -436 tkr (969 tkr) och
nettoomsättningen uppgick till 10 638 tkr (9 954 tkr).
Varav 3 881 tkr avsåg Biotech-IgGs försäljningsverksamhet
och 6 855 tkr avsåg bolagets verksamhetsdel (Biotech
Equity) Övriga rörelseintäkter om -98 tkr är på grund
av valutaväxling. Under första halvåret har även bolaget
kostnadsförts cirka 500 tkr som härrör till T2 Biosystems i
form av studiekostnader på Uppsala Sjukhus och Karolinska
Sjukhuset i form av etableringskostnader som innefattar
utbildning, startkit, frakter och tullavgifter. Bolaget har även
under perioden haft större inköpskostnader på grund av en
ökad dollar-, och eurokurs jämfört med den svenska kronan
vilket belastar resultatet med cirka 300 tkr.
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Riskfaktorer
Operativa risker

Valutarisker

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.

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

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.

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.

Försäljningsorganisation

Kunder

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.

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.

Beroende av nyckelpersoner

Immateriella rättigheter
Bolaget sålde 2016 sina immateriella rättigheter för SIREtekonologin
till Tjeckiska BVT Technologies a.s. mot ett royaltyavtal. Bolaget
avser dock att under 2018 försöka teckna ett nytt avtal med
Tjeckiska BVT Technologies a.s. där bolaget erhåller en fast engångs
ersättning istället för nuvarande 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.

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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Försäljningsavtal med T2 Biosystems
Biotech-IgG AB har distributionsrättigheter på de svenska,
danska, norska, finska, isländska 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).
Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i
kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska
servicelaboratorier. Försäljningsarbetet är i full gång och
bolaget har nu instrument ute hos kunder både i kommersiell
drift samt flera pågående studier.
Därutöver har ytterligare 20 potentiella nya kunder i både
Sverige, Danmark och Norge visat stort intresse för T2
maskinen med dess tillhörande produkter. T2 Biosystems
Inc. fokuserar på att utveckla innovativa diagnostiska
produkter för att förbättra patienters hälsa. Med två FDAgodkända produkter inriktade på diagnos av blodförgiftning
(sepsis) samt en rad andra produkter under utveckling, är T2
Biosystems ett snabbt framväxande företag inom in vitrodiagnostik.
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. 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.
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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Danmarks centralsjukhus Rigshospitalet är idag en stor
användare av T2Dx instrumentet vilket vi på BiotechIgG Equity och T2 Biosystem är mycket stolta att få vara
avtalspartner till då det är Köpenhamns största sjukhus och
en viktig del av hela Danmarks sjukvårdssystem.
Rigshospitalet har mer än 100 högspecialiserade avdelningar
och funktioner och löser ett antal särskilda uppgifter vid
patientbehandling, forskning och utbildning. Den höga
forskningsaktiviteten innebär att ny och konstant utvecklas
bättre behandlingsmetoder för patienterna, och samtidigt
är sjukhuset utsett som en utbildningsinstitution till många
tusentals sjukvårdsstudenter.
Det är Rigshospitalets vision att vara Danmarks
internationellt erkända sjukhus och bli bland de tio bästa
forskningssjukhusen i Europa. Och för att kunna arbeta på
den nivån fokuserar sjukhuset kraftigt på att lära av andra
och förmedla kunskaper och erfarenheter bortom landets
gränser.
Köpenhamn är Danmarks huvudstad. Staden ligger i
östligaste Danmark, på öarna Själland och Amager, vid
Öresund. Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella
och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för
regeringen samt för Danmarks regerande drottning.
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Sveriges centralsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset
ingick 2019-01-09 avtal med Biotech-IgG. Samarbetet
kommer inledas med en testperiod där Karolinska sjukhuset
utför en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper för att
fastställa provresultat och arbetssätt.
Vi är mycket stolta att kunna presentera detta samarbete
med Karolinska Universitetssjukhus vilket är ett stort steg
mot att etablera T2 på den Nordiska marknaden säger Glenn
Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas
största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska
Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med
högt internationellt anseende. Sjukhuset har idag 1 600
vårdplatser med 15 800 medarbetare och har cirka 1,6
miljoner unika patientbesök per år varav 5% av dessa är
utomläns eller- utlandspatienter.
97 270 vårdtillfällen per år
1 580 000 patientbesök
7 000 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
74 000 besök av utomläns eller- utlandspatienter
1 600 vårdplatser
Drygt 2600 medarbetare är aktiva inom forskning
160 professorer/lektorer vid Karolinska Institutet, KI
60 adjungerade professorer/lektorer vid KI
70 adjungerade kliniska adjunkter med anknytning till KI och
Röda korsets högskola.
2 900 publicerade vetenskapliga artiklar år 2014.
”Karolinska utför just nu sin T2Candida blodanalysstudie
och parallellt med denna studie har även Karolinska
påbörjat ytterligare en studie avseende T2Bacteria. Detta
innebär att Karolinska genomför två parallella studier med
både T2Candida panelen och T2Bacteria panelen. ”

15

Akademiska sjukhusets institution för medicinska
vetenskaper tillsammans med Klinisk mikrobiolog och
vårdhygien i Uppsala har tecknat avtal med Biotech-IgG
Equity att genomföra en egen blodanalysstudie med T2Dx
instrumentet från T2 Biosystem i USA.
Biotech har sedan tidigare ett samarbete med Akademiska
sjukhuset i Uppsala såsom leverantör av in vitro artiklar. Att
nu även få möjligheten att utöka och fördjupa samarbetet
i och med leverans av ett T2Dx instrument känns mycket
positivt för framtiden säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG.
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus med
sina 940 vårdplatser och 8 300 medarbetare och hanterar
idag ca 700 000 unika patientbesök per år, varav såld vård till
andra landsting är 2,3 miljarder kr.
Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och
högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Tillsammans med sina samverkanspartners
följer sjukhuset patienten längs hela vårdkedjan även utanför
sjukhuset. Karolinska är det ledande universitetssjukhuset
i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten.
Sjukvårdens kvalitet, ett nära samarbete med Uppsala
universitet och ett starkt life science kluster är basen för sin
internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och
utbildning.
Läkarbesök i öppenvård: 356 000
Övriga öppenvårdsbesök: 315 000
Slutenvård: 49 300
Dagsjukvård: 44 000
Operationer: 32 000
Vårdplatser: 940
Dryft 8 300 medarbetare jobbar inom Akademiska
1 400 läkare
2 560 sjuksköterskor och barnmorskor
1 800 undersköterskor eller skötare
295 biomedicinska analytiker.
”Den pågående T2Bacteria studien på Akademiska
sjukhuset som genomförs av Institutionen för medicinska
vetenskaper Uppsala Universitet, har nu kompletterats med
ytterligare en studie. Det är sjukhusets CIVA-avdelning som
gör en studie för att jämföra prestanda mellan T2Candida
och traditionella blododlingar.”
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Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med
Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre med leverans
och installation av ett T2Dx instrument, samt utbildning av
sjukhusets personal på mikrobiologiavdelning. Samarbetet
mellan Biotech-IgG Equity AB och Hvidovre sjukhus
kommer inledas med en testperiod där Hvidovre utför en
blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper där provresultat
och arbetssätt ska fastställas.
Det känns mycket glädjande att kunna presentera detta
samarbete med Hvidovre Universitetssjukhus vilket är
ytterligare ett stort steg mot att på allvar etablera T2 på den
Nordiska marknaden säger Glenn Renhult, Koncernchef i
Biotech-IgG Equity AB (publ).
Hvidovre sjukhus är beläget i Hvidovre nära Köpenhamn i
Danmark och är ett av Danmarks största sjukhus med mer än
40 000 patienter varje år. Sjukhuset är även ett lärosäte för
medicinska studenter från Köpenhamns universitet.
År 2012 fusionerades Amager sjukhus och Hvidovre sjukhus.
Sjukhusen fungerar sålunda som en organisation med
gemensamma staber och aktiviteter.
Som ett av Danmarks ledande akutsjukhus står sjukhuset
redo med kompetens och vård 24 timmar om dygnet och deras
mål är att ta patienten snabbt från diagnos till behandling och
säkert hem till vardagen.
Sjukhuset tränar också 1300 studenter varje år och
bidrar därmed till att säkra grunden för det framtida
hälsovårdssystemet
Drygt 3500 anställda hanterar årligen mer än 350 000
polikliniska besök.
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Idag har vi ett gott samarbete med sjukhus då de är en av våra
största kunder på tester för sexuellt överförbara infektioner
och varit det sedan 2014. De gör i snitt 50 000 - 70 000 tester
årligen.
Oslo Universitetssjukhus är det största sjukhuset i
Skandinavien med en arbetskraft på cirka 25 000 personer.
Det bildades den 1 januari 2009 genom sammanslagning av
tre av universitetssjukhusen i Oslo: Rikshospitalet (grundat
1826, inklusive även den tidigare Radiumhospitalet), Ullevål
Universitetssjukhus (grundat 1887) och Aker University
Sjukhus (grundat 1895). Det är anslutet till medicinska
fakulteten vid universitetet i Oslo (grundat 1811). Bjørn
Erikstein har varit VD sedan 2011.
Mer än 50 procent av den totala medicinska forskningen i
norska sjukhus utförs på Oslos universitetssjukhus. Detta
är resultatet av sjukhusets generella forskningsstrategi
och det omfattande internationella och nationella
nätverkssamarbetet.
På detta sätt uppfylls sjukhusets på personalen och
patienterna i samband med sin roll som nationellt
referenssjukhus, med ansvar för att införa och utveckla nya
medicinska undersökningsmetoder, behandlingsmetoder
och uppföljningar. Forskningen som stöder prioriterade
områden av engagemang kommer också att skydda driften
och utvecklingen av nationella och multiregionala uppdrag.
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Till Odense har Biotech-IgG lagt upp en längre handlingsplan
för framtiden med inköp av RIA-tester för att mäta
antikroppar i blodet. Detta är ett samarbete vi är väldigt
glada över att ha fått till stånd.
Odense Universitetssjukhus (OUH) är den största och mest
specialiserade sjukhuset i södra Danmark. När det gäller
sjukhussängar är det också den största sjukhusenheten i hela
landet.
OUH är både Odense och Fyns största enskilda arbetsplats.
De har en budget på 835 miljoner euro och har 11.000
anställda.
OUH fungerar både som ett lokalsjukhus och akutsjukhus
i norra delen av Fyn, men tar emot patienter från hela
Danmark, eftersom det har högspecialiserade enheter inom
handkirurgi och speciellt neuro-radiologiska ingrepp. OUH
Tränar årligen 2 500 personer som en del av grundutbildning
eller vidareutbildning.
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Biotech-IgG Equity AB (publ) har under en längre tid haft
avtal med Aarhus Universtietssjukhus där vi levererar RIAtester.
Aarhus Universitetssjukhus (AUH) är ett universitetssjukhus
beläget i Århus, Danmark. Sjukhuset utvecklar och
tillhandahåller högspecialiserad medicinsk behandling,
forskning och utbildning på internationell nivå.
Universitetssjukhusets huvudkontor och huvudavdelning,
det nya universitetssjukhuset (DNU), är det största enskilda
sjukhuset i Danmark och ett av Europas största.
Århus Universitetssjukhus är det lokala sjukhuset för
medborgare i Århus och Samsø, men erbjuder även
specialiserade behandlingar till medborgarna i Region
Midtjylland och andra regioner i Danmark. Det har rankats
som det bästa sjukhuset i Danmark i följd sedan 2008
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Helsa Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus är ett
av fem lokala hälsovårdsföretag i Västra Norge, som ägs av
det regionala hälsovårdsföretaget Helse Vest. De fyra andra
lokala hälsovårdsföretagen är Helse Førde, Helse Fonna,
Helse Bergen och Sjukhusapoteket Vest.
Helsa Stavanger HF är bolagets juridiska namn, medan
Stavanger Universitetssjukehus är det namn som används
vid behandling av patienter i Våland och på de många enheter
som finns på andra håll. Företaget grundades den 1 januari
2002 som en följd av den nationella hälsoreformen.
Helse Stavanger sysselsätter cirka 7.500 personer vars
uppgift är att ge sina patienter bästa möjliga vård och
behandling - varje dag.
”Vår personal är vår viktigaste resurs. Vi jobbar hårt för att
rekrytera de allra bästa talangerna och vill göra vårt yttersta
för att alla våra anställda ska trivas och utföra så gott som
möjligt.”
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®
Ä R D U I R I SK ZO N E N F Ö R

Biotech-IgG Equity AB (publ) har licensrättigheterna för Vigilant Biosciences att sälja och distribuera deras produkter inom
Norden. Vi har gjort en stor sattsning i Sverige för att nå ut till en större del av alla tandläkare. Vi har även slagit oss ihop med
en stor återförsäljare av tandvårdsprodukter i Norden och får därmed tillgång till deras kundnätverk.
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Oral cancer är en global utmaning
med mer än 529.000 fall och
nästan 292,00 dödsfall varje år11
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Vem som helst kan få oral cancer, som inkluderar mun, läpp och hals.

VISSA FAKTORER KAN ÖKA DIN RISK:
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Source: Oral Cancer Foundation
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till en 20 gånger högre risk att utveckla en sekundär cancer.
Skivepitelcellscancer i huvud-/halsområdet (HNSCC, head För nuvarande finns de inga acceptabla tidiga detektionstest
and neck squamous carcinoma), den sjätte vanligaste för HNSCC. Den aktuella gold standard- diagnostisering av
maligniteten, svarar för cirka 3 % av alla cancrar. oral cancer består av en oral undersökning följt av en biopsi
®
Skivepitelcancrar i munhålan och svalget (oral cancer) svarar för att fastställa om en lesion eller abnormalitet identifierats.
för den huvudsakliga majoriteten av HNSCC. Det är 529 000 Detta tillvägagångssätt saknar dock sensitivitet och
nya fall årligen i hela världen
och är kostsamt.
Testing is easy and painless and specificitet
takes seconds
to administer.

WHY TEST NOW?

TRA N S FO R M I N G D E T EC T I O N, I M P R OV I NG L I V E S
Ask your healthcare provider to get tested today!
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®
Fighting Cancer Every Step of the Way

FPO

Sedan 1983 har Liofilchem engagerat sin forsknings- och utvecklingsavdelning till
produktion av pålitliga och högkvalitativa bakteriologiprodukter. Engagemanget
för kundtillfredsställelse och exceptionell tillverkningsförmåga har gett Liofilchem
kontinuerlig tillväxt, till följd av den ökande kvaliteten på sina produkter och den
globala distributionen av varumärket Liofilchem. Liofilchem-produkterna används
i kliniska och industriella mikrobiologilaboratorier i över 130 länder genom agenter
och distributörer. I 2016 började Liofilchem godkännandet för FDA för försäljning
av MIC-testremsor i USA och Liofilchem, Inc. är etablerat i Waltham, Massachusetts
som försäljnings- och distributionscenter för den amerikanska marknaden.

MIC Test Strip
Paper strips for determining the Minimum Inhibitory Concentration (M.I.C.)
(International patent)
Liofilchem® MIC-testremsor är en kvantitativ analys för bestämning av
minimihämmande koncentration (MIC) av antimikrobiella medel mot
mikroorganismer för att indikera lämplig patientbehandling och för att
identifiera motståndsmönster. Liofilchem® MIC-testremsor är gjorda av speciellt
högkvalitativt papper impregnerat med en fördefinierad koncentrationsgradient
av antibiotikum, över 15 tvåfaldiga utspädningar som i en konventionell MICmetod.

Chromatic ESBL
Selektivt kromogent medium för screening av Gramnegative ESBL-producerande
bakterier.
ESBL (Extended Spectrum β-Lactamases) är enzymer som ger resistens mot
penicilliner, utvidgad spektrum tredje generationen cefalosporiner (C3G) och
monobaktamer. Den ESBL-producerande Enterobacteriaceae är ansvariga för
svår sjukhus förvärvad infektioner. Den korrekta och tidiga upptäckten av ESBLproducerande mikroorganismer är avgörande för att ta itu med det mest lämpliga
antimikrobiell behandling och undviker spridning av infektioner. Kromatiskt
ESBL-medium innehåller en blandning av kromogen föreningar och antibiotika
som tillåter tillväxten av ESBLproducerande bakterier medan de hämmar de
andra bakterierna, inklusive AMPC-positiva. Medan AmpC-positiva bakterier
fortfarande kan behandlas med vissa beta-laktamas-stabila antibiotika, närvaron
av en ESBL infektion begränsar allvarligt behandlingsalternativ på grund av det
breda motstånd förvärvad.

Escherichia coli DSM 22311
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Ecoli Ltd. tillhandahåller mer än 150 olika typer av AmpliSens® PCR diagnostiska
kit för klinisk diagnostik. Kiten är konstruerade enligt laboratorieanläggningar för
elektroforese, FEP och realtid PCR-detektering.
Flera Realtid / FEP-kit tillåter en multiplex-PCR-reaktion för att fastställa närvaron
av flera smittämnen, vilket ökar upptäckthastigheten och minskar kostnaden för
undersökningar.
PCR diagnostiska kit har hög känslighet, hög specificitet och ett mycket rimligt pris.
De flesta av dem har CE-certifikat. Kiten är utvecklade och producerade av CRIE
(RF).

Chlamydia trachomatis
Klamydia är en vanlig SÖI orsakad av Chlamydia trachomatis, vilket kan skada
kvinnans reproduktionsorgan. Även om symptom på klamydia vanligtvis
är milda eller frånvarande, kan allvarliga komplikationer förekomma, som
bäcken inflammatorisk sjukdom eller irreversibel skada, inklusive infertilitet.
Hos män infektion är vanligen symptomatisk, med dysuri och urladdning från
penis. Obehandlad chlamydialinfektion hos män kan spridas till epididymis. De
flesta kvinnor med chlamydialinfektion har minimala eller inga symtom, men
vissa utvecklas. Chlamydial infektion hos nyfödda kan orsaka ögonhormonet
neonatorum. AmpliSens® Ch. trachomatis PCR-kit är byggda för snabb och korrekt
detektering eller kvantifiering av patogenen i klinisk prover - urogenitala, rektala
och halsproppar, urin, ögonutsläpp och prostatsekretion. Kits innehåller intern
kontroll för detektion av DNA-extraktionseffektivitet och amplifieringsprocess.
Idag är en Oslo Universitetssjukhus en av våra största kunder av klamydia tester.
De gör omkring 50-70 tusen tester årligen.
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Här finns Biotech-IgG Equity
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Resultaträkning
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)
jan-jun
2019

jan-jun
2018

jan-dec
2018

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning

3 881

5 391

10 865

Nettoomsättning - Equity Förvaltning

6 855

4 279

13 221

-98

284

931

10 638

9 954

25 017

Råvaror och förnödenheter

-8 886

-7 337

-22 301

Övriga externa kostnader

-1 612

-1 918

-3 428

-862

-67

-903

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar

-15

-2

-27

Övriga rörelsekostnader

-26

-32

-378

-763

598

-2 020

327

371

-14 968

-436

969

-16 988

0

0

19 334

-436

969

2 346

-0,0005

0,1

0,003

Genomsnittligt antal aktier

789 594 714

722 345 120

722 345 120

Antal aktier vid periodens slut

789 594 714

722 345 120

722 345 120

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie

Kommentarer till resultatet första halvåret 2019
Bolagets resultat har under första halvåret påverkats negativt p.g av nya T2 studier som idag genomförs i både Akademiska
Sjukhuset och Karolinska i Stockholm. Dessa kostnader är av engångskaraktär och efter studien är slutförd så förväntar vi oss
ökade intäkter genom dessa två nya avtal.
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Balansräkning
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)

30 juni
2019

30 juni
2018

31 december
2018

233

0

0

0

0

0

552

0

138

0

69

107

Finansiella tillgångar

21 936

1 111

22 289

Summa anläggningstillgångar

22 721

1 180

22 534

5 140

2 076

6 490

1 361

2 612

690

94

60

66

Övriga fordringar

389

17 919

1 583

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

501

552

477

3 870

1 056

1 795

Summa omsättningstillgångar

11 355

24 275

11 101

Summa tillgångar

34 076

25 455

33 635

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent och likn. rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran

Kassa och bank

•

Bolaget har per den 30/6 en kortfristig skuld om totalt 9 539 Mkr från bolagets aktieägare och motsvarande belopp kommer att
öka bolagets egna kapital så fort bolagsverket har registrerat de senaste emissionerna.
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Balansräkning (forts.)
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)

30 juni
2019

30 juni
2018

31 december
2018

7 896

6 780

7 195

16 561

11 430

0

Periodens resultat

-436

969

15 486

Emissionskostnader

-136

-174

Summa eget kapital

23 885

19 005

22 681

0

0

0

1 295

0

1 150

939

1 991

4 424

8 352

0

5 048

45

1 414

332

Summa avsättningar och skulder

9 336

3 405

9 804

Summa eget kapital och skulder

34 516

22 410

33 635

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Långfristiga skulder
Avsättningar
Övriga krediter och obligationslån

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

- Bolaget har under första halvåret genomfört kontorsinvesteringar och lager om ca 552 Tkr.
- Under bolagets finansiella tillgångar ingår ackumulerat förlustavdrag om ca 80 Mkr.
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING, antagen den 9 november 2017
Biotech-IgG AB (publ)
Org.nr 556529-6224
§1 Firma
Bolagets firma är Biotech-IgG Equity AB (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.
Bolagsstämma skall förutom i Göteborg kunna hållas i,
Stockholm eller Karlstad.
§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet form av forskning, handel och
tillverkning inom områdena sensorteknologi och instrumentteknik.
Bolaget ska även bedriva förvaltningsverksamhet genom att direkt
eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar
samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för
bolagets ägare. Bolagets ska även kunna bedriva med ovanstående
verksamheter förenlig verksamhet.
§4 Aktier och Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 700 000 kronor och högst 10
800 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan
lägst vara 270 000 000 samt högst 1 080 000 000. Aktier av två slag
skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier
vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till
andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal
motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier
kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier
i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare
skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.
Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller
kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av
samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär företrädesrätt
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).
Om inte antalet aktier som erbjudits för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån
detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar
att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier
endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om
deras aktier är av serie A eller serie B äga företräde att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här
föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier
skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom
kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner
eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med
avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet
genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare.
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya
aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter,
med högst lika antal suppleanter. Styrelse väljs årligen på
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§6 Revisor
Bolaget ska ha 1
revisorssuppleanter.

-

2

revisorer,

med

eller

utan

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som
önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget
senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman.
Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla
tidigare änfemte vardagen före stämman.
§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt, i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i
förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§10 Behörighet
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
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Övrig information
Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2019
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.
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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)
Sundbyberg, 30 augusti 2019

Glenn Renhult					Mats Andersson			
Stefan Nyman
Styrelseledamot och verkställande direktör
Styrelseledamot				Styrelseledamot
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