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BIBBINSTRUMENTS

BiBBInstruments AB (”BiBB”) från Medicon Village i Lund utvecklar
en serie unika biopsiinstrument för tidig och exakt cancerdiagnostik.
Bolagets teknologi, EndoDrill®, omfattar två olika patenterade
borrfunktioner som erbjuder provtagning av såväl ytliga som
djupa tumörer och möjligheten att ta flera prover samtidigt. BiBBs
produktporfölj innehåller engångsinstrument för diagnos av alla
de vanligaste cancerformerna, bl.a. lung-, bröst-, tjocktarms-,
prostata-, magsäcks- och levercancer. Teknologin ger läkare och
sjukvårdspersonal möjlighet att diagnosticera patienter tidigare
och med större säkerhet än vad som hittills varit möjligt – även vid
djupa cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få
optimal, anpassad behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för
tillfrisknande, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader.
Sedan drygt ett år tillbaka har BiBB lanserat två engångsinstrument
från EndoDrill®-produktfamiljen för diagnos av cancer i övre magtarmkanalen. Bolaget har i dagsläget levererat instrument till 19
sjukhus i Sverige och etablerat en sälj- och utbildningsorganisation
som kontinuerligt bearbetar marknaden och utbildar sjukhuspersonal.
Redan idag har Bolaget fått återkommande order (”repeat order”) från
65 % av sina förstagångskunder.
Efter stora utvecklingsframgångar med produktkandidaten EndoDrill®
Model X, som beviljades EU-medel i mars 2018, har BiBB uppdaterat
sin produktlanseringsstrategi med fokus på just EndoDrill® Model X.
Med EndoDrill® Model X har vi förädlat EndoDrill®-teknologin och
kombinerat en ny borrcylinder med en magasinfunktion. Detta
biopsiinstrument kan ta flera prover åt gången (s.k. multiple sampling)
utan att biopsiinstrumentet tas upp ur endoskopet, vilket är en stor
fördel eftersom det minskar den tid som behövs för en undersökning
och reducerar därmed både patientens obehag och vårdkostnaden.
EndoDrill® Model X erbjuder dessutom, som första biopsiinstrument,
möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Med
kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik,
bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer ha stor inverkan på framtida
endoskopisk provtagning.”

KORT BAKGRUND OM ENDOSKOPI OCH BIOPSI
Flexibel endoskopi är en av världens vanligaste undersökningsmetoder
och innebär att böjbara, slangliknande kamerainstrument förs in i
kroppens naturliga öppningar för att undersöka orsaken till patientens
besvär. Endoskopet har en stark belysning, en kamera för stillbilder
och video, samt en kanal för flexibla biopsiinstrument som möjliggör
provtagning av misstänkt tumörvävnad.
I samband med undersökningen tas prover (biopsier) på organen och
eventuella förändringar som upptäcks. Proverna skickas därefter för
analys som avgör om det är till exempel cancer. Provets (biopsins)
kvalitet är avgörande för att bestämma om patienten lider av en
sjukdom och i så fall av exakt vilken typ. Om provet är av sämre kvalitet
behöver undersökningen göras om eller andra mer komplicerade och
riskfyllda metoder övervägas. Flexibel endoskopi slog igenom i klinisk
vardag på 1970-talet och har sedan dess revolutionerat diagnostik
och behandling av cancersjukdomar. De vanligast undersökta organen
med flexibla endoskop är mage, tarm och luftvägar och BiBB utvecklar
flexibla engångsinstrument för dessa provtagningar. EndoDrill®instrumenten löper i endoskopets flexibla kanal och passar till alla
vanliga endoskop på marknaden. För diagnos av tumörer i bröst och
av andra tumörformer, i exempelvis lever och prostata, behövs
inga endoskop. För dessa applikationer har BiBB stela och kortare
nålinstrument.
Dagens biopsiinstrument är engångsprodukter i form av nålar och små
tänger. Läkaren tar ut flera biopsier via endoskopet och dessa skickas
sedan till patologiskt laboratorium för diagnostik. I takt med modern
skräddarsydd behandling för olika tumörformer ställs ökade krav på
exakt diagnos innan behandling inleds. Det är i dagsläget uppenbart
att den svaga länken är de vävnadsprover (biopsier) som krävs för
fullständig behandlingsgrundande diagnos. Befintliga biopsiinstrument
har inte hängt med i den snabba utvecklingen och tar inte biopsier
av tillräckligt hög kvalitet. Här bedömer BiBB att EndoDrill®-teknologin
genom sin djupgående funktion och precision uppfyller ett viktigt
kliniskt behov.

”Med EndoDrill® Model X har vi förädlat EndoDrill®-teknologin och
kombinerat en ny borrcylinder med en magasinfunktion. Detta biopsi
instrument kan ta flera prover åt gången (s.k. multiple sampling) utan
att biopsiinstrumentet tas upp ur endoskopet, vilket är en stor fördel
eftersom det minskar den tid som behövs för en undersökning och
reducerar därmed både patientens obehag och vårdkostnaden.
EndoDrill® Model X erbjuder dessutom, som första biopsiinstrument,
möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Med
kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumör
diagnostik, bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer ha stor
inverkan på framtida endoskopisk provtagning.”
VD Fredrik Lindblad
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OM DETTA MEMORANDUM

DEFINITIONER

REVISORNS GRANSKNING

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:
Med “Bolaget”, ”BiBBinstruments” eller “BIBB” avses BiBBInstruments
AB (publ) med organisationsnummer 556938-9512. Med “Spotlight”
avses Spotlight Stock Market.

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade
genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller
reviderats av Bolagets revisor.

FINANSIELL RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar
har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd
tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra
den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är
Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till BIBB. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans
AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet
av detta memorandum. Styrelsen i BiBBInstruments AB är ansvarig
för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB
friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om
investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna
i memorandumet.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav
och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

MEMORANDUMETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land
än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer
vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder
eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte
distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening
eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet
i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET
Memorandumet finns tillgängligt på BiBBs kontor, på Bolagets
hemsida (www.bibbinstruments.com) och på Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com). Memorandumet kan härutöver nås via
Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser
och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast
de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är
förenade med osäkerhet.
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REFERENSER OCH KÄLLHÄNVISNINGAR

SPOTLIGHT
Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform.
Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights
noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare
och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig
information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.
Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är
tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna
till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja
aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller
fondkommissionär.
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid:
29 november – 13 december 2018.

Antal aktier innan nyemission:
8 230 475 aktier.

Teckningskurs:
4,30 SEK per aktie.

Värdering (pre-money):
Cirka 35,4 MSEK.

Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före
emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiteckning:
BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1
MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK, totalt
motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Avstämningsdag:
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den
27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018.
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 26 november 2018.

Handel med BTA:
Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november
2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
januari 2019.

Företrädesrätt:
De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var
registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att
teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till
teckning av fem nya aktier.

Handel med TR:
Handel med teckningsrätter löper från och med den 29
november 2018 till och med den 11 december 2018.
För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till
”Villkor och anvisningar” i detta dokument.

INNEHÅLL

VD FREDRIK LINDBLAD HAR ORDET

”BiBB verkar på mångmiljardmarknaden för
biopsitillbehör med en serie biopsiinstrument
som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Vår
patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för
att möta det stora och växande kliniska behovet av
bättre och mer tillförlitliga provtagningar.”
Fredrik Lindblad - VD

Marknaden och behovet av endoskopi med biopsitagning förväntas
fortsätta att öka i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och
endoskopi är en relativt skonsam undersökningsmetod. Årligen drabbas
nästan 10 miljoner1 patienter av cancer i lunga, bröst, tarm, prostata,
mage/matstrupe och lever, d.v.s. EndoDrill®s målmarknad. Antalet
biopsitagningar är dock betydligt större, exempelvis säljs det globalt
cirka 70 miljoner biopsitänger årligen2. Traditionella biopsiinstrument,
såsom nålar och tänger, ger sällan en tillräcklig diagnos vid djupa och
svårfångade tumörer. Samtidigt ställer nya riktade behandlingsformer
och en alltmer avancerad bildanalys ökade krav på större vävnadsprover
för att möjliggöra en förfinad diagnos och därmed optimal prognos och
behandling.

och ultraljudsledda finnålar. EndoDrill® Model X ska kunna användas
vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i
lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens
fem vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer.
Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet erbjuder – som
första biopsiinstrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa
och ytliga vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att
flera vävnadsbitar kan tas åt gången (s.k. multiple sampling) utan att
skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna
instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild
biopsitagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även
skonsammare för patienten.

Vår nya produktfamilj, EndoDrill®, består av tre produktvarianter
som alla är prissatta i premiumsegmentet. EndoDrill® Model X och
EndoDrill® Core Needle är potentiella volyminstrument med breda
användningsområden för de vanligaste cancerformerna. Bara i USA
och Europa utgör dessa produkter en möjlig mångmiljardmarknad som
omfattar cirka fem miljoner respektive cirka åtta miljoner patientfall
årligen3. Redan lanserade EndoDrill® GI Upper/Mini kan betraktas som
unika nischinstrument för djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen med
en uppskattad målmarknad om cirka 100 000 – 150 000 patientfall
årligen bara i USA och Europa.

Sammantaget innebär instrumentets unika egenskaper ökade
möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos för några av de
vanligaste cancerformerna. Vår målsättning är att EndoDrill® Model X
ska ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och ultraljudsstyrda
finnålar (EUS-FNA/FNB) och nyligen genomförda intervjuer och
demonstrationer med potentiella slutanvändare (endoskopister/kirurger)
bekräftar att EndoDrill® Model X är en mycket efterlängtad produkt och
potentiellt en ”game changer” inom endoskopisk biopsering.

För flexibel endoskopi har BiBB nu två olika biopsiteknologier;
”Borrskruven” respektive ”Model X”. Den ursprungliga patenterade
borrskruvsteknologin, med de lanserade produkterna EndoDrill® GI
Upper och EndoDrill® GI Upper Mini, erbjuder instrument för tidig
diagnos av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Sedan vi lanserade
EndoDrill® GI Upper i augusti 2017 har vi upplevt en ökad efterfrågan
på våra instrument och i dagsläget har 19 sjukhus i Sverige köpt
instrumentet. Den gedigna utbildningen vi genomför på sjukhusen i
Sverige har genererat återkommande ordrar (65 % ’repeat orders’),
vilket visar att det finns ett reellt behov av vår innovation.
EndoDrill® Model X är ett nyligen patentsökt biopsiinstrument för
flexibel endoskopi, med ett brett användningsområde för diagnos
av såväl djupa som ytliga tumörer i lunga och övre samt nedre
mag-tarmkanalen. Efter sommarens genombrott i utvecklingen av
EndoDrill® Model X har vi kommunicerat en uppdaterad produktstrategi
med högsta prioritet för fortsatt utveckling och kommersialisering
av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst differentierad
produkt i förhållande till konkurrerande biopsiinstrument som tänger

1. Globocan 2018 | 2. QYR Reseach Center 2015 | 3. Global Data 2015.

4

BiBBInstruments AB - Memorandum 2018

För tumörer som inte undersöks med endoskop, såsom bröst,
prostata, lever m.m., har vi utvecklat produkten, EndoDrill® Core
Needle, som är ett styvt mellannålsinstrument (core needle) med vår
patenterade ”borrskruv”. Med detta instrument ges läkare möjlighet till
en kontrollerad provtagning med bättre precision, mindre traumatisk
provtagning och fullständig diagnos. EndoDrill® Core Needle är sedan
oktober 2018 CE-märkt och vi planerar att lansera instrumentet under
det första halvåret 2019.
Vi genomför nu en nyemission om cirka 25,3 MSEK för att
finansiera vidareutveckling och klinisk validering av EndoDrill® Model
X, fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper/Mini och lansering
av EndoDrill® Core Needle. Vår ambition är att inleda lanseringen av
EndoDrill® Model X under 2020 efter avslutat utvecklingsarbete,
kliniska studier och CE-märkning av instrumentet. Med EndoDrill®
Model X och våra övriga produkter ser vi en tydlig affärsmöjlighet på
den globala biopsimarknaden. Jag inbjuder dig härmed att delta i vår
fortsatta resa med målet att erbjuda tidig och effektiv cancerdiagnostik.
Fredrik Lindblad
VD

INNEHÅLL

KAPITELRUBRIK SVART

INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I
BIBBINSTRUMENTS
EMISSIONSBESLUT
Vid extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB den 20 november
2018 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 2
november 2018 att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom
en företrädesemission av aktier om högst 5 878 910 aktier.

EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER
Vid fulltecknad företrädesemission kommer aktiekapitalet att öka
med 499 707,35 SEK, från 699 590,375 SEK till 1 199 297,73
SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 878 910 aktier från
8 230 475 aktier till 14 109 385 aktier. Fulltecknad företrädesemission
tillför således Bolaget 25 279 313,00 SEK före emissionskostnader,
som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK (inkluderat ersättning till
garantitagare om 1 MSEK). Nyemissionen ska genomföras med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten inbjuds
att teckna aktier i företrädesemissionen.

INBJUDAN
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att
teckna aktier i BiBBInstruments AB till en kurs om 4,30 SEK per
aktie.

ANSVAR
Styrelsen för BiBB är ansvarig för innehållet i detta memorandum.
Styrelsen försäkrar härmed att de vidtagit alla rimliga försiktighets
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Lund den 20 november 2018
Styrelsen i BiBBInstruments AB (publ)
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INNEHÅLL

MOTIV FÖR NYEMISSION

Eftersom utvecklingen av EndoDrill® Model X har överträffat Bolagets
förväntningar är nytt fokus i BiBBs strategi att vidareutveckla, kliniskt validera,
CE-märka och lansera det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X för
diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna.
EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder
provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en helt
unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets
målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.
Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av
djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumenten lanserades för drygt ett år sedan och har hittills sålts till 19 svenska sjukhus. Härutöver planerar
BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse Bolaget med viktiga kliniska data
för att ytterligare förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsiinstrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i
USA avseende EndoDrill® GI Upper.
Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras
under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Likviden som erhålls i nyemissionen är, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3 MSEK,
avsedd att finansiera följande aktiviteter:
•
•
•
•

Vidareutveckling, klinisk studie och CE-märkningsprocess för EndoDrill® Model X – cirka 30 % av emissionslikviden.
Marknadsförings- och försäljningskostnader – cirka 25 % av emissionslikviden.
Verksamhetskostnader – cirka 42 % av emissionslikviden.
Immateriella tillgångar (patent/varumärken) – cirka 3 % av emissionslikviden.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Styrelsen bedömer att i det fall planerad företrädesemission blir fulltecknad, kommer BiBB att ha kapital för att bedriva verksamheten under åtminstone
de kommande 14 månaderna (exkluderat försäljningsintäkter). I Q1 2020 bedömer styrelsen att Bolaget kommer att ha ytterligare behov av kapital för
bland annat lansering av EndoDrill® Model X i Sverige, FDA-godkännande, genomförande av europeisk multicenterstudie och fortsatt kommersialisering
av övriga EndoDrill®-produkter. Storleken på kapitalbehovet är beroende av en mängd faktorer såsom rekryteringstakt i kliniska studier, regulatoriska
godkännanden inför lanseringar, försäljningstillväxt samt huruvida styrelsen beslutar att ytterligare accelerera Bolagets utveckling.
Bolaget planerar även att teckna ett avtal med en global distributionspartner år 2021 för internationell försäljning. Ett avtal med en global distributionspartner
skulle enligt styrelsens bedömning potentiellt minska behovet av framtida kapitalanskaffning.
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INNEHÅLL

TECKNINGS- OCH GARANTIFÖRBINDELSER

BiBB genomför härmed en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier.
Fulltecknad företrädesemission tillför Bolaget cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till
cirka 3 MSEK. BiBB har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 12,3 MSEK, vilket motsvarar cirka
48,7 procent av den totala emissionsvolymen. Samtliga fysiska personer som har avtalat om teckningsförbindelser
och garantiteckning går att nå via Bolagets adress. Se nedan för mer detaljerad information om teckningsförbindelser
och garantiteckning.
TECKNINGSFÖRBINDELSER
I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats den 1 november 2018. Bolaget har erhållit tecknings
förbindelser om totalt 2 109 878 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen
premieersättning utgår för dessa åtaganden. Full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
Teckningsåtagare

Belopp (SEK)

Rickard Danielsson

500 000

Johan Larsholm

584 932

Kent Eklund

200 000

Fredrik Lindblad*

100 000

Charles Walther**

100 000

Katarina Arén***

99 997

Stephan Dymling**

99 992

Lisa Walther

99 992

Louise Walther

79 989

Jan Sundholm***

50 000

Patrick Mårtensson

49 988

Marie Grey***

49 987

Kurera Sverige AB

25 000

Marie Walther***

25 000

Bruno Walther**

25 000

Håkan Månsson

20 000

Totalt

2 109 878

*VD
**Styrelseledamot
*** Anställda på BiBB
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GARANTITECKNING

I nedanstående tabell presenteras samtliga garantiteckningsavtal, vilka skriftligen avtalats den 1 november 2018. Bolaget har erhållit garantiteckning
om totalt 10 210 000 SEK. Garantiteckning har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantiteckning avser teckning
uppifrån och ner, innebärande att om nyemissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet.
Kontant premieersättning om tio procent utgår för dessa åtaganden. Samtliga privatpersoner som har avtalat om garantiteckning kan nås via
Bolagets adress.
Garantiåtagare
Tonoy Sayeed

900 000

David Lehto

800 000

Fenomena AB

800 000

Mikael Blihagen

600 000

Kent Eklund

600 000

Paginera Invest AB

500 000

Sarsaparill AB

500 000

Sonny Johansson

500 000

Michael Mattsson

500 000

John Moll

400 000

Thomas Gidlund

400 000

Jens Olsson

300 000

Wilhelm Risberg

300 000

Fredrik Lundgren

300 000

Harry Matilainen

300 000

Early Warning Consulting i Täby AB

300 000

Niclas Löwgren

300 000

Christian Månsson

300 000

Eastbridge Capital

200 000

Elvil AB

200 000

Kent Mårtensson

175 000

Peter Näslund

150 000

Alexander Schoeneck

150 000

Love Carlsson

150 000

Andreas Johansson

150 000

Janos Pataky

100 000

Magnus Hoffman

100 000

Svante Larsson

100 000

Erik Sedenberg

70 000

Håkan Månsson

40 000

Kurera Sverige AB
Totalt
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BiBB startade sin verksamhet 2013 och verkar på den globala
mångmiljardmarknaden för biopsitillbehör. Bolaget har sitt säte i
Medicon Village i Lund och grundades av styrelseledamot Dr. Charles
Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare vid
avdelningen för klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
BiBB utvecklar biopsiinstrument under varumärket EndoDrill®, vilka
möjliggör tidigare och mer precis cancerdiagnostik i jämförelse med
konventionella biopsiinstrument.
Biopsi innebär provtagning av cancermisstänkt vävnad. Oavsett var
en cancermisstänkt förändring sitter behövs ett vävnadsprov för att
säkert avgöra om det är cancer eller ej. Utöver det behöver biopsierna
ge information om cancercellernas egenskaper och gener för optimal
”skräddarssydd” behandling. Proverna tas med olika instrument
beroende på organ och vilken undersökningsmetod som är aktuell
i det enskilda fallet. Vävnadsbitarna används för undersökning i
mikroskop och genetisk kartläggning, d.v.s behandlingsgrundandeoch prognostisk information.
Otillräckliga eller ej representativa prover från oklara förändringar
fördröjer såväl besked som tid till eventuell behandling för patienten.
BiBB arbetar med att förbättra instrument och metoder för att möta
det ökade behovet av högkvalitativa biopsier och därmed snabbt ställa
diagnos och samtidigt ge behandlingsgrundande och prognostisk
information utan upprepade provtagningar.
BiBB utvecklar instrument för såväl undersökningar med flexibel
endoskopi som nålbiopsier (s.k. mellannålsbiopsiering). Flexibla
endoskop är slangliknande kamerainstrument som förs in i naturliga
kroppsöppningar för att undersöka bl.a. mage, tarm och lungor och
samtidigt tas prov på misstänkta förändringar. Nålbiopsier är raka styva
instrument för tumörer som går att komma åt utifrån kroppen (t.ex. i
bröst, prostata, lever). Provtagningen genomförs oftast med hjälp av
bilddiagnostik (ultraljud, röntgen). Traditionella instrument kan i vissa
fall vara svåra att använda, tar för litet prov eller är riskabla att använda
p.g.a. utformningen (t.ex. nära ett blodkärl). Provet behövs dock för att
avgöra om det är cancer eller ej. Kraven på proverna har dessutom
ökat då de helst ska kunna ge behandlingsgrundande och prognostisk
information.
Det tas årligen miljontals biopsier för att diagnostisera de vanligaste
cancersjukdomarna och behovet förväntas fortsätta att öka i antal
eftersom kraven på tidig diagnos växer och biopiser kan tas via relativt
skonsamma metoder. Det finns följaktligen ett växande kliniskt behov
av nya biopsiinstrument för tidigare och säkrare diagnos.
”I takt med att behandlingsformerna vid cancersjukdom
utvecklas ställs allt högre krav på diagnostik inom dagens
sjukvård. För att möta utvecklingen finns det ett ökat behov av
tidiga behandlingsgrundande provtagningar. Vår produktfamilj
utvecklas för optimerad vävnadsprovtagning vid de vanligaste
cancerformerna.”

DAGENS BIOPSITAGNING
Standardteknik för endoskopisk provtagning är att inledningsvis
använda en biopsitång (s.k. ”alligatorkäft”). Instrumentet är avsett
för ytlig provtagning och vid tumörer under ytan (s.k. submukösa)
eller svårbiopserade förändringar tas prover på samma ställe genom
att gräva sig ner (s.k. Bite-on-Bite), men provmaterialet som erhålls
är ofta begränsat. Dålig kvalitet på vävnadsprovet innebär ökad risk
för osäker diagnos. Om diagnos inte erhålls sker fortsatt provtagning
med mer avancerade metoder, t.ex. ultraljudsledd finnålsaspiration
(EUS-FNA) som genererar små cellprover och inte av kvaliteten som
de diagnostiskt stabila ”solida” vävnadsbiopsierna. Röntgenledd biopsi
med grövre nålar utifrån och genom kroppen kan då övervägas, men är
mer invasivt än endoskopi. Den sista utvägen är att operera patienten
utan säkerställd diagnos.
Inom sjukvården är det allmänt känt att det i dagsläget inte finns
något befintligt instrument eller någon metod som optimalt uppfyller
kraven för diagnostik av djupa och svårfångade tumörer. En annan
begränsning med konventionella flexibla biopsiinstrument är att
engångsinstrumentet måste dras upp ur endoskopets arbetskanal för
skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger
vid normal provtagning. Förfarandet innebär ökat lidande för patienten
och är tidskrävande och därmed kostsamt för vården.
För styva nålinstrument för diagnos av bland annat bröstcancer
används i dag främst mellan- och grovnålar (core needles). Dessa
mellan-/grovnålar avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire
and forget”, där både djup och riktning måste skattas av provtagande
läkare. Detta leder till sämre provtagningskontroll och därigenom större
risker för patienten.

AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI
BiBBs affärsmodell innefattar utveckling och försäljning av innovativa
biopsiinstrument som utgår från de premiumprissatta egenutvecklade
borrteknologierna EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att
bygga upp en patenterad produktportfölj med både nischade och
volymbaserade engångsinstrument som tillsammans täcker in de
vanligaste, globalt förekommande cancerformerna. EndoDrill®instrumenten är avsedda att säljas som engångsprodukter (för
EndoDrill® Model X finns även en flergångsprodukt i form av eldrivet
handtag) till alla sjukhus som erbjuder cancervård och diagnostik.

Bolagets vision är att förbättra cancerdiagnostiken vid
många av de vanligaste cancerformerna genom att erbjuda
en serie innovativa biopsiinstrument som leder till:
• att patientnyttan förbättras genom tidigare diagnos, vilket ger
bättre möjligheter för adekvat behandling och färre riskfyllda,
invasiva ingrepp,
• säkrare och effektivare diagnostik av vävnadsprover,
• kostnadseffektivitet för sjukvården genom tidig diagnos och
färre undersökningar.

Styrelseledamot Dr Charles Walther - Grundare av BiBB

4. Frost & Sullivan 2014 | 5. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline – Updated January 2017
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Sedan noteringen och lanseringen av EndoDrill® GI Upper under hösten
2017 har BiBB byggt upp en utbildnings- och försäljningsorganisation
som kontinuerligt bearbetar den svenska marknaden. Hittills har 19
sjukhus i Sverige köpt EndoDrill® GI Upper och biopsiinstrumentet
har genererat återkommande ordrar om cirka 65%. Lanseringen av
EndoDrill® Core Needle kommer att följa samma strategi som EndoDrill®
GI Upper med fokus på utbildning, kundbesök och utställning på
kongresser. BiBBs produktlanseringsstrategi utgår från att successivt
lansera nya EndoDrill®-instrument och bredda produktportföljen av
biopsiinstrument. Bolaget drar därmed nytta av momentum från tidigare
instrument i form av referenser och naturliga försäljningskanaler.
Efter stora utvecklingsframgångar med produktkandidaten EndoDrill®
Model X, som beviljades EU-medel i mars 2018, har BiBB uppdaterat
sin produktlanseringsstrategi med fokus på just EndoDrill® Model X.
Biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X har konstruerats utifrån en
förädlad version av EndoDrill®-teknologin och består av en borrcyliner
som bidrar till att skopisten både kan ta ytliga och djupa biopsier.
Härutöver har instrumentet en magasineringsfunktion med möjligheten
att ta flera biopsier per gång. Sammantaget ger instrumentets unika
funktioner efterlängtade möjligheter för framtida biopsitagning.
EndoDrill® Model X kommer att bidra till förbättrad diagnos av de
globalt vanligast förekommande cancerformerna, vilket inkluderar
cancer i övre mag-tarmkanalen, tarmcancer, lungcancer samt även
andra indikationer såsom IBD (inflammatorisk tarmsjukdom).
Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument som
valideras på hemmamarknaden Sverige bygger BiBB upp referenser
och kommersiell proof-of-concept för sina instrument. Detta kommer
att utgöra en stark och attraktiv grund för en framtida ledande global
distributionspartner att inkludera BiBBs instrument i sin produktportfölj.
Distribution av BiBBs produkter utanför Bolagets hemmamarknad, till
exempel i EU och USA, är planerad att hanteras av en eller flera globala
distributionspartners.

BIBBS TEKNOLOGIER
BiBBs EndoDrill®-instrument ska göra det möjligt att ge patienter
optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för
tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar
sjukvårdens kostnader. Bolagets innovativa, medicintekniska utrustning
har enligt styrelsens bedömning potential att förbättra sjukvården och
oddsen för många cancerpatienter.

BiBBs produktportfölj består av engångs- och flergångsinstrument
för biopsitagning. Tre instrument är baserade på den ursprungliga
patenterade ”borrskruvsteknologin” EndoDrill®, vilken möjliggör
högkvalitativa biopsier, även vid djupa tumörer. Bolagets första
produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i övre
mag-tarmkanalen, har framgångsrikt utvärderats i en randomiserad
klinisk studie i Lund och lanserades under hösten 2017. Ytterligare
ett instrument för tumörer i övre GI-kanalen, EndoDrill® GI Upper Mini,
lanserades i maj 2018. Mellannålsintrumentet EndoDrill® Core Needle
är ett styvt biopsiinstrument med borrfunktion för att ta biopsier vid
misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer såsom lever,
lymfkörtlar och prostata där mellannålsbiopsier används. EndoDrill®
Core Needle godkändes för CE-märkning i oktober 2018 och är
planerad att lanseras under första halvåret 2019.
Bolagets nya instrument, EndoDrill® Model X, skiljer sig ifrån den
ursprungliga ”borrskruvs”-teknologin och BiBB har nyligen lämnat in
en separat patentansökan för denna unika design. BiBB planerar att
lansera EndoDrill® Model X i Sverige under 2020.
En mer uförlig beskrivning av BiBBs respektive instrument följer nedan:
EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X är ett mångfacetterat biopsiinstrument som
potentiellt kan ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och
biopsinålar inom merparten av indikationer för flexibel endoskopi.
Produkten har två unika egenskaper, dels blir det möjligt att ta både
ytliga förändringar samt svårare, djupare vävnadsbitar och dels erbjuds
en magasinfunktion för att effektivisera provtagningen av upp till sex
biopsier som normalt tas på en patient. Med konventionella flexibla
biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för
skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger
vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna
biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att samtliga prover
kan tas i en omgång. Skördning behöver sedan bara göras en gång
efter provtagningen. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat
lidande för patienten och reducerade sjukvårdskostnader. Produkten
inkluderar en flergångsdel (ett motoriserat handtag) samt en engångs
del i form av en flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

Eldrivet flergångshandtag
(prototyp från augusti 2018).

Flexibelt engångsinstrument med cylindrisk borrspets
(prototyp från augusti 2018).

EndoDrill®
Model X

10
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Traditionell biopsitång/ultraljudsledd finnål

Det nya instrumentet EndoDrill® Model X:s funktioner med möjlighet att ta såväl ytliga som djupa biopsier och dessutom magasinera flera prover åt gången.

EndoDrill® Model X beviljades EU-bidrag (Horizon 2020 Fas I) om 0,5
MSEK i mars 2018. Under sommarhalvåret 2018 har utvecklingsarbetet
varit framgångsrikt, vilket resulterat i att BiBB i augusti 2018 upp
daterade lanseringsplanen med EndoDrill® Model X som den högst
prioriterade produktkandidaten. BiBB planerar att under inledningen
av 2019 lämna in EU-ansökan (Horizon 2020 Fas II) avseende klinisk
validering och lansering av EndoDrill® Model X.

ENDODRILL® GI UPPER OCH ENDODRILL® GI UPPER MINI
BiBBs första produkt, EndoDrill® GI Upper, lanserades i Sverige i
augusti 2017. Engångsinstrumentet används vid flexibel endoskopi för
provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen och är kliniskt
testad på över 100 patienter vid sjukhus i Sverige. En publicerad
randomiserad klinisk studie6 vid Skånes universitetssjukhus i Lund visade
att EndoDrill® GI Upper gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad
än konventionella biopsitänger. Detta möjliggör tidigare diagnos och i vissa
fall även att diagnos kan ställas överhuvudtaget. Produkten konkurrerar
med andra metoder, främst biopsitänger och ultraljudsledda punktioner
med finnål (EUS-FNA/FNB). Dessa metoder är i många fall inte tillräckliga
för en fullständig behandlingsgrundande diagnos och finns i dagsläget
huvudsakligen på större center och universitetssjukhus. Metoderna
innebär oftast som regel längre handläggningstid. Cellproverna som
EUS-FNA/FNB- instrumenten genererar kräver även flera preparationsteg

jämfört med solida vävnadsprover. EndoDrill® GI Upper erbjuder möjlighet
att ta större solida biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.
I dagsläget har 19 sjukhus köpt instrumentet och hittills har cirka 65 %
av kunderna gjort återköp.

ENDODRILL® CORE NEEDLE
EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover
vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer såsom
prostata, lever och lymfkörtlar. EndoDrill® Core Needle är ett styvt
biopsiinstrument av typen mellannål (core needle), med BiBBs unika
borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som
riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig
från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt
principen ”fire and forget”, där både djup och riktning måste skattas
av provtagande läkare, vilket leder till sämre provtagningskontroll. Med
EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral,
vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta
tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre
traumatisk provtagning för patienten och optimerar möjligheten till
diagnos. Produkten är färdigutvecklad och godkänd för CE-märkning
sedan oktober 2018 och BiBB beräknar att lansera instrumentet under
första halvåret 2019. Produkten konkurrerar med konventionella mellanoch finnålar.

Traditionell mellan-/grovnål

Instrumentet skruvas
in för optimal kontroll

Skjuts in på misstänkt ställe

Hyvlar av vävnad på vägen

En del vävnad hamnar i vaggan

Visar EndoDrill®
Core Needle:s funktion
relativt befintliga
mellan-/grovnålar.

Kan reglera djup
och riktning i realtid

Hela borren fylls av vävnad

6. A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M,
Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580. Epub 2016 Apr27.
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KAPITELRUBRIK SVART

MÅLSÄTTNINGAR
BiBBs vision är att skapa värde genom att utveckla och erbjuda en portfölj av patenterade
och diversifierade biopsiinstrument för de vanligaste cancerformerna. Med en attraktiv
portfölj av unika biopsiinstrument med etablerad försäljning i bland annat Sverige, skapas
goda förutsättningar för Bolagets ambition att utlicensiera instrumenten genom en global
distributionspartner för snabb internationell försäljningstillväxt.
Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete och snabbare framsteg än tidigare beräknat med EndoDrill® Model X har
BiBB valt att omformulera de målsättningar som kommunicerades under 2017 i samband med Bolagets nyemission
och notering på Spotlight. Som ett resultat meddelade BiBB i augusti 2018 att Bolaget avvaktar med lanseringen av
instrumenten EndoDrill® GI Lower och EndoDrill® Lung under 2018 respektive 2019. Istället prioriteras utvecklingen
av EndoDrill® Model X som anses ha störst marknadspotential sett till instrumentets unika egenskaper och breda
användningsområde. EndoDrill® Model X har enligt styrelsen goda möjligheter att bli en potentiell ’game-changer’
inom modern cancerdiagnostik. Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen
av BiBBs ursprungliga borrskruvsteknologi i form av instrumenten EndoDrill® GI Upper, EndoDrill® GI Upper Mini
respektive EndoDrill® Core Needle. Försäljningen med eget säljteam fokuserar på sjukhus i Sverige samt större
referenssjukhus i Skandinavien och ytterligare några europeiska marknader. Nedan följer en sammanställning av
Bolagets målsättningar:

2018

2019

2020
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Q4 • Försäljningsstart EndoDrill® GI Upper Mini
• Lansering av EndoDrill® Core Needle

•
•
•
•
•

Slutförande av uppföljande klinisk studie med EndoDrill® GI Upper
Klinisk utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre sjukhus
Start av en multicenterstudie med EndoDrill® GI Upper
Start av klinisk pilotstudie med EndoDrill® Model X
Inleda lansering av EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® GI Upper Mini på referenssjukhus i
Skandinavien samt några ytterligare europeiska marknader.
• FDA-godkännande för EndoDrill® flexibla instrument (exklusive EndoDrill® Model X)

Långsiktiga mål (ej finansierade via nyemissionen)
• CE-märkning av EndoDrill® Model X (1st Generation)
• Pre-lansering av EndoDrill® Model X (1st Generation) i Sverige
• Färdigställande av kommersiell EndoDrill® Model X (2nd Generation)
• FDA-godkännande av EndoDrill® Model X
• Start av europeisk multicenterstudie med EndoDrill® Model X
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MARKNADEN FÖR ENDOSKOPISK UTRUSTNING
Den globala marknaden för endoskop och tillhörande utrustning omsätter årligen 225 miljarder SEK, varav cirka 30 % av marknaden (cirka 70 miljarder
SEK), i vilken BiBBs produkter ingår, består av endoskopitillbehör. USA är i särklass den största marknaden och svarar för cirka 45 % av den globala
försäljningen7.
Globalt drabbas årligen cirka 9 miljoner patienter av cancer i lunga, mage/matstrupe, tarm, bröst och prostata, det vill säga EndoDrill®s primära
målmarknader8. Bara i USA och Europa uppskattar Bolaget att det årligen utförs cirka 5 miljoner GI-biopsier (gastrointestinala det vill säga mage/tarm)
och cirka 4 miljoner bröst- och prostatabiopsier.

Antal drabbade (miljoner)*

Diagrammet nedan visar antalet nya cancerfall respektive dödsfall globalt för de sju vanligaste cancerformerna samt BiBBs produkterbjudande för varje
cancertyp. Biopsitagning är standardmetoden vid cancerdiagnostik.

2,5

• Model X

• Core Needle

• Model X

• Core Needle

• Model X
• GI Upper
• GI Upper Mini

• Core Needle

• Model X
• Core Needle
• GI Upper

Lungcancer

Bröstcancer

Tarmcancer

Prostatacancer

Magcancer

Levercancer

Matstrupscancer

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Källa: Globocan 2018.

Incidens

Mortalitet

MARKNADENS UTVECKLING
Marknaden för biopsiinstrument förväntas fortsätta växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 7 procent9 från cirka 15 miljarder
SEK 2016 till cirka 22 miljarder SEK 2022. Antalet biopsiprocedurer ökar år för år då det är den vedertagna diagnostikmetoden för cancer och en
relativt skonsam och minimalinvasiv undersökning. Incidensen för cancer ökar också globalt och införande av nya nationella screeningprogram medför
ytterligare behov av vävnadsprovtagningar för diagnostik.

MARKNADSPOTENTIAL FÖR ENDODRILL®-PORTFÖLJEN
Följande matris visar uppskattad total marknadspotential i USA respektive Europa för BiBBs tre produktgrupper. Den möjliga marknaden för BiBBs
produktfamilj i USA och Europa uppskattas till cirka 9 – 10 miljarder SEK10.
FLEXIBLA

STYVA

Antal biopsier

Marknadspotential

Antal biopsier

Marknadspotential

Antal biopsier

Marknadspotential

EU

3,2 mn

EU

3,2 MDSEK

EU

75 000

EU

600 MSEK

EU

3,5 mn

EU

1,8 MDSEK

USA

2,1 mn

USA

2,1 MDSEK

USA

60 000

USA

480 MSEK

USA

4,6 mn

USA

2,3 MDSEK

BiBBs produktportföljs marknadspotential i Europa och USA.

KONKURRENTER
Marknaden för endoskopiska tillbehör domineras av globala medicintekniska koncerner såsom Olympus, Boston Scientific och Cook Medical. Det finns
fler än 30 konkurrenter i detta marknadssegment. Japanska Olympus har ett affärsområde, Endotherapy Devices, med endoskopiska tillbehör, till
exempel nålar, tänger och ballonger, som årligen omsätter cirka 6,3 miljarder SEK. Bolaget är speciellt fokuserat på GI-området (mag/tarm) och hävdar
en marknadsandel på cirka 20 procent11.
På marknaden för styva nålinstrument (core needle) finns också åtskilliga större aktörer, t ex BD/Bard, Argon Medical, Cook och Merit Medical.
7. Frost & Sullivan 2014 | 8. International Agency for Research on Cancer; 2014 | 9. MarketsandMarkets Research 2018 | 10. Global Data 2015, BiBBInstruments estimat.
11. Olympus årsredovisning 2018 (brutet räkenskapsår)
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HISTORIK

2012
• Dr. Charles Walthers idé till biopsiinstrumentet med
borrfunktion utvecklas
• Första patentapplikationen inlämnas för EndoDrill®
• Vinnare av TV4:s ”Uppfinnarna”

2013
• BiBBInstruments AB grundas
• Bidrag om 2 MSEK från Vinnova

2014

2015
• Bidrag om 2,2 MSEK från Familjen Kamprads Stiftelse
• Genomförd framgångsrik randomiserad klinisk studie
omfattande tio patienter (proof of concept)
• Positiv FTO-analys (Freedom to Operate, begränsad
analys)
• Registrering av varumärket EndoDrill® i Sverige

2017
• Bolaget tillförs 4,6 MSEK genom riktad nyemission
• EndoDrill® GI Upper framgångsrikt använt i 60 patienter
• Tre pågående akademiska forskningsstudier med
EndoDrill® GI Upper
• Engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper CE-märks
• Audit enligt ISO 13485 med certifikat
• Utbildning av 15 sjukhus i Sverige och flera skarpa
kundorder
• Första leveranserna av EndoDrill® GI Upper

14
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• CE-märkning av flergångsinstrument
• Produktion av flergångsinstrument hos ISO-certifierad
tillverkare
• ”First in man”-test genomfört, start av randomiserad
klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund
• PwC Innovationspriset 2014 (silver)
• Inlämning av patentfamilj 2 (handtaget)

2016
• Bolaget får utmärkelsen årets SuperStartup av Veckans
Affärer/ALMI
• Publicerar klinisk studie i Surgical Innovation
• Patent godkänt i Kina
• Audit enligt ISO 13485 av certifieringsorgan
• Fredrik Lindblad tillträder som VD
• Första order i Sverige
• Tillverkning av första serien av kommersiella sterila
engångsinstrument

2018
• Förstärkning av försäljningsavdelningen
• Två beviljade mönsterskydd för EndoDrill® Core Needle
i Europa
• Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt
av EU:s HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill®
Model X
• Lansering av EndoDrill® GI Upper Mini i maj
• Patent beviljat i Kina i augusti (andra patentfamiljen
”Handtaget”)
• Patentansökan inlämnad för EndoDrill® Model X i
oktober
• EndoDrill® Core Needle godkänd för CE-märkning i
oktober
• EndoDrill® godkänd för CE-märkning av utökad
indikation (nedre GI-kanalen och lunga)

INNEHÅLL

OM BIBB

Patent
Beviljade patent
Patent under behandling

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets viktigaste tillgångar. Samtliga
av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent
under behandling (patent pending). Patenten är giltiga till minst
2033. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat i Europa.
Bolagets befintliga patentfamiljer har under 2018 förstärkts med nya
ansökningar för EndoDrill® Core Needle och EndoDrill® Model X för
bästa möjliga skyddsomfång.

Utöver patentfamiljerna för ”EndoDrill” och ”Handtaget” så har
BiBB inlämnade patentansökningar för EndoDrill® Core Needle och
EndoDrill® Model X. Beviljade patent ger Bolaget skydd till 2038/2039
för respektive instrument. I tabellen nedan listas Bolagets beviljade
patent, patent under behandling samt status för registrering av
varumärket EndoDrill®:

Den första patentfamiljen, ”EndoDrill®”, är en mer generell ansökan för
ett biopsiinstrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag.
Ansökan är beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling
i USA, Indien och Kanada. Beviljade patent ger skydd till augusti 2033.
Den andra patentfamiljen, ”Handtaget”, avser en patentansökan som
beskriver EndoDrill®-instrumentet och särskilt handtaget mer i detalj.
Denna ansökan omfattar EndoDrill®-instrumentet i sin helhet. Ansökan
är beviljad i Kina och under behandling i USA, Europa, Japan, Indien
och Kanada. Beviljade patent ger skydd till juni 2035.
BiBB är ägare till de båda patentfamiljerna, avseende samtliga länder
i var och en av familjerna. Det finns varsitt vederbörligt undertecknat
överlåtelseavtal för var och en av familjerna avseende samtliga länder
i respektive patentfamilj. Överlåtelseavtalet är det dokument som styr
om det skett en överlåtelse eller ej. I detta fall är således BiBB ägare
till patenten. Överlåtelsen är registrerad i vissa länder och kommer
registreras formellt inför respektive lands patentverk efterhand när
det anses lämpligt med avseende på den substantiella/formella
hanteringen av respektive ärende i respektive land.

BiBBInstruments AB - Memorandum 2018
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I tabellen nedan listas Bolagets patentfamiljer:
PATENTFAMILJ 1 (”ENDODRILL®”)
Beviljade patent
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

201380041333.2

Endoscopic Biopsy Instrument*

Beviljat

Aug 2033

Kina

2013298511

Se ovan

Beviljat

Aug 2033

Australien

13745068.0

Se ovan

Beviljat

Aug 2033

Europa

Patentansökningar under behandling (patent pending)
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

2880110

Endoscopic Biopsy Instrument*

Under behandling

Aug 2033

Kanada

458/DELNP/2015

Se ovan

Under behandling

Aug 2033

Indien

14/419383

Se ovan

Under behandling

Aug 2033

USA

21091654

Se ovan, s k Avdelad ansökan

Under behandling

Aug 2033

Europa

* Hela titeln lyder “Endoscopic Biopsy Instrument, Endocope, and method for taking biopsy sample”

PATENTFAMILJ 2 (”HANDTAGET”)
Beviljade patent
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

201580029772.0

Endoscopic Biopsy Instrument

Beviljat

Jun 2035

Kina

Patentansökningar under behandling (patent pending)
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

2015273803

Endoscopic Biopsy Instrument

Under behandling

Jun 2035

Australien

2950805

Se ovan

Under behandling

Jun 2035

Kanada

15726151.2

Se ovan

Under behandling

Jun 2035

Europa

201627043295

Se ovan

Under behandling

Jun 2035

Indien

2016-571310

Se ovan

Under behandling

Jun 2035

Japan

15/317573

Se ovan

Under behandling

Jun 2035

USA

PATENT ”ENDODRILL® CORE NEEDLE”
Patentansökningar under behandling (patent pending)
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

1850237-7

Biopsy Instrument

Positiv första granskning i Sverige

Mar 2038

Sverige

Skydd i andra länder kan erhållas t.ex. via inlämning av internationell ansökan under mars 2019 och skydd baserat på en sådan ansökan är giltigt
till 2039.
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Designpatent ”ENDODRILL® CORE NEEDLE”
Beviljade designskydd
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

004742153

Medicinska instrument

Positiv första granskning i Sverige

Mar 2043

EU

Designansökningar under behandling (designpatent pending)
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

29/662 385

Medical instrument

Under behandling

15 år från godkännande

USA

2018304975156

Se ovan

Under behandling

2028

Kina

2018-019504

Se ovan

Under behandling

20 år från godkännande

Japan

PATENT ”ENDODRILL® MODEL X”
Patentansökningar under behandling (patent pending)
Patentnummer

Titel

Status

Giltigt till

Region

18199230.6

Biopsy instrument, kit of parts and method

Under behandling

Okt 2038

Europa

Skydd i andra länder kan erhållas t.ex. via inlämning av internationell ansökan under oktober 2019 och skydd baserat på en sådan ansökan är giltigt
till 2039.

Registrerat varumärke ”ENDODRILL®”
Beviljade designskydd
Nummer

Titel

Status

Region

017633207

EndoDrill®

Beviljat

EU

Registrering av varumärke under behandling
Patentnummer

Titel

Status

Region

1416702

EndoDrill®

Under behandling

Norge

1416702

EndoDrill®

Under behandling

Indien

1416702

®

EndoDrill

Under behandling

Kina

1416702

EndoDrill®

Under behandling

Australien

1905446

EndoDrill®

Under behandling

Kanada

1416702

EndoDrill®

Under behandling

USA

VÄSENTLIGA AVTAL
Leverantörsavtal med MedFact
BiBB har ett leverantörsavtal på marknadsmässiga grunder med tyska MedFact Engineering GmbH, som ansvarar för tillverkning, sterilisering och
förpackning av EndoDrill®-instrument.
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Styrelseordförande Erik von Schenck (Civ. Ing., MBA)
Erik von Schenck, född 1964, är sedan juli 2017 styrelseordförande
i BiBB. Erik von Schenck har över 25 års erfarenhet av
medtechbranschen från startups, medelstora företag till stora
globala medtechbolag. Von Schenck är Vice President R&D, Stryker
Emergency Care. Han är även styrelseordförande i Jolife AB och
Avidicare AB samt styrelseledamot i bl.a. Xvivo Perfusion AB. Von
Schenks långa erfarenhet i medtechbranchen innefattar också
tidigare befattningar som Vice President and General Manager at
Physio-Control Inc, VD för Jolife AB och Jostra AB samt ledande
befattningar i Gambro-koncernen.

Erik von Schenck

Erik von Schenck äger privat 55 881 aktier i BiBBInstruments AB,
motsvarande cirka 0,68 % av röster och kapital i Bolaget. Erik von
Schenk har ett köpoptionsavtal med LU Holding AB om att få köpa 47
250 aktier till en kurs om 6,35 SEK per aktie. Köpoptionerna avser
ej nyemitterade aktier och innebär således inte någon utspädning för
Bolagets aktieägare. För mer detaljer se avsnittet ”Köpoptionsavtal”.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Avidicare AB

Ordförande, Ledamot

Pågående

Avidicare Holding AB

Ordförande, Ledamot

Pågående

BiBBInstruments AB

Ordförande, Ledamot

Pågående

CMT Captera MedTech AB

Ledamot

Pågående

Jolife AB

Ledamot

Pågående

P.C. Sweden Holding AB

Ledamot

Pågående

Schenck consulting AB

Ledamot

Pågående

Xvivo Perfusion Aktiebolag

Ledamot

Pågående

Dignitana AB

Ledamot

Avslutad

SensoDetect Aktiebolag

Ledamot

Avslutad

BioActive Polymers in Lund AB

Ledamot

Avslutad

Quickcool AB

Ledamot

Avslutad

Kapital %

Röster %

Tidsperiod

Schenck Consulting AB

100

100

2012 –

CMT Captera MedTech AB

17,3

17,3

2008 –

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag

Tvångslikvidation och konkurs
Erik von Schenck har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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Charles Walther

Stephan Dymling

Styrelseledamot Charles Walther (MD, PhD)
– Grundare av BiBB / Chief Medical Officer

Styrelseledamot Stephan Dymling (Civ. Ing., PhD)
– Chief Technology Officer

Dr. Charles Walther, född 1974, är överläkare inom patologi och
klinisk cytologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, Sverige och
sedan mars 2013 även styrelseledamot i BiBB. Dr. Walther är
uppfinnaren av EndoDrill®-teknologin och andra tumörbiopsienheter.
I klinisk praxis är hans huvudfält cytologi och nålbiopsier. Dr. Walther
är forskare och har utfört sin doktorsexamen i tumörgenetik vid
institutionen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Som ett resultat
av sitt kliniska arbete och forskningsprojekt har han utvecklat nya
unika metoder och instrument för cancerdiagnostik. År 2012 vann
Dr. Walther TV4:s ”Uppfinnarna” med idén till EndoDrill®.

Dr. Stephan Dymling, född 1955, är styrelseledamot i BiBB sedan
september 2013. Stephan Dymling har erfarenhet från flera ledande
befattningar inom medicintekniska bolag för cancerbehandling och
andra terapeutiska områden, bland annat Siemens Life Support
Systems (idag en del av Getinge), ProstaLund, SpectraCure, Medical
Vision och Clinical Laserthermia System. Dr. Dymling har specialiserat
sig inom utvecklingsprocessen för medicinsk utrustning och har
även en bakgrund som chef för den biomedicinska avdelningen vid
Skånes universitetssjukhus i Lund.

Charles Walther äger via bolaget CHWA Konsult AB 3 360 137
aktier i BiBBInstruments AB, motsvarande cirka 40,83 % av
röster och kapital i Bolaget. Charles Walther agerar via bolag även
teckningsåtagare i aktuell företrädesemission.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

BiBBInstruments AB

Ledamot

Pågående

CHWA Konsult AB

Ledamot

Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
CHWA Konsult AB
BiBBInstruments AB

Kapital %

Röster %

Tidsperiod

100

100

2017 –

40,83

40,83

2013 –

Tvångslikvidation och konkurs
Charles Walther har under de senaste fem åren inte varit inblandad
i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Stephan Dymling äger privat och via bolag totalt 231 250 aktier i
BiBBInstruments AB, motsvarande cirka 2,80 % av röster och kapital
i Bolaget. Stephan Dymling agerar även teckningsåtagare i aktuell
företrädesemission. Stephan Dymling har ett köpoptionsavtal med
LU Holding AB om att få köpa 94 500 aktier till en kurs om 3,17 SEK
per aktie. Köpoptionerna avser ej nyemitterade aktier och innebär
således inte någon utspädning för Bolagets aktieägare. För mer
detaljer se avsnittet ”Köpoptionsavtal”.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Allinug AB

Ledamot

Pågående

BiBBInstruments AB

Ledamot

Pågående

Revisor

Pågående

Ledamot

Pågående

Ekonomiska föreningen
Håanabben VA och Fiber
GPX Medical AB

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
Allinug AB

Kapital %

Röster %

Tidsperiod

50

50

2008 –

Tvångslikvidation och konkurs
Stephan Dymling har under de senaste fem åren inte varit
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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Bruno Walther

Sara Lindroth

Styrelseledamot Bruno Walther (MD, professor)
– Chief Scientific Officer

Styrelseledamot Sara Lindroth (M.Sc.BA)

Professor Bruno Walther, född 1945, är sedan september 2013
styrelseledamot i BiBB. Professor Walther är en mycket erfaren
kirurg som specialiserat sig inom magsäcks- och matstrupscancer.
Han har varit yrkesverksam på kirurgikliniken i Lund som teamchef
och där utvecklat denna kirurgi till en ledande position i Sverige. Han
utbildades i esofaguskirurgi i Chicago av professor David B. Skinner.
Professor Bruno Walther är medförfattare till över 150 kirurgiska
publikationer och är författare till 16 kapitel i kirurgiska läroböcker
inom övre GI-kirurgi. Bruno Walther har vidare handlett fem kirurger
till disputation och godkända doktorsavhandlingar.

Sara Lindroth, född 1969, är sedan november 2018 oberoende
styrelseledamot i BiBB. Sara Lindroth innehar en M.Sc.BA och mer
än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning
åt såväl startupbolag som större bolag fokuserade på medicin
och medicintekniska produkter. Hon har ansvarat för strategisk
marknadsföring samt marknads- och produktportföljsutveckling
av innovativa medicintekniska produkter i uppbyggnadsfas på
internationell nivå. För närvarande innehar Sara Lindroth tjänsten
som Managing Director på Jolife AB, ett helägt bolag av Stryker
Inc., samt marknadsansvar för Circulatory Solutions globalt. Tidigare
anställningar inkluderar Jomed, BlueMedical, Millimed och Astra.

Bruno Walther äger privat 193 315 aktier i BiBBInstruments AB,
motsvarande cirka 2,35 % av röster och kapital i Bolaget. Bruno
Walther agerar även teckningsåtagare i aktuell företrädesemission.
Bruno Walther har ett köpoptionsavtal med LU Holding AB om att få
köpa 94 500 aktier till en kurs om 3,17 SEK per aktie. Köpoptionerna
avser ej nyemitterade aktier och innebär således inte någon
utspädning för Bolagets aktieägare. För mer detaljer se avsnittet
”Köpoptionsavtal”.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

BiBBInstruments AB

Ledamot

Pågående

Innehavare

Pågående

Loberodi

Loberodi

Kapital %

Röster %

Tidsperiod

100

100

2016 –

Tvångslikvidation och konkurs
Bruno Walther har under de senaste fem åren inte varit inblandad i
konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

BiBBInstruments AB

Ledamot

Pågående

Jolife AB

Ledamot, VD

Pågående

PC Sweden Holding AB

Ledamot, VD

Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Inga delägarskap att rapportera.

Tvångslikvidation och konkurs
Sara Lindroth har under de senaste fem åren inte varit inblandad i
konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag

Sara Lindroth äger privat 901 aktier i BiBBInstruments AB.

INNEHÅLL

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VD Fredrik Lindblad (Civ. Ing., Civ. ek.)
Fredrik Lindblad, född 1967, är sedan augusti 2016 verkställande
direktör i BiBB och innan dess styrelsemedlem från september 2013
till augusti 2016. Lindblad har en bakgrund inom marknadsföring
och affärsutveckling med fokus på life science-bolag i tidig fas.
Vidare är Fredrik Lindblad bland annat styrelseledamot i QuickCool
AB samt tidigare VD för BioActive Polymers 2011–2017 och VD för
QuickCool AB 2004–2010. Lindblad tjänstgjorde som marknadschef
för medicinteknikbolaget Jostra AB (ingår i Getinge-koncernen)
2000–2004.

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad äger 259 556 aktier i BiBB, motsvarande cirka
3,20 % av röster och kapital i Bolaget. Fredrik Lindblad agerar även
teckningsåtagare i aktuell företrädesemission. Fredrik Lindblad
har ett köpoptionsavtal med LU Holding AB om att få köpa 94 500
aktier till en kurs om 3,17 SEK per aktie. Köpoptionerna avser ej
nyemitterade aktier och innebär således inte någon utspädning för
Bolagets aktieägare. För mer detaljer se avsnittet ”Köpoptionsavtal”.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Verkställande direktör

Pågående

Billmate AB

Ledamot

Pågående

Invoice Finance AB

Ledamot

Pågående

Quickcool AB

Ledamot

Pågående

Tjörröd Fastigheter AB

Ordförande, Ledamot

Pågående

BioActive Polymers in Lund AB

Verkställande direktör

Avslutad

BiBBInstruments AB

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Kapital %

Röster %

Tidsperiod

Tjörröd Fastigheter AB

Bolag

50

50

2014 –

Invoice Finance

12

12

2014 –

Tvångslikvidation och konkurs
Fredrik Lindblad har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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AKTIEKAPITAL

•
•
•
•
•

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 510 000 SEK och högst 2 040 000 SEK.
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.
Registrerat aktiekapital är 699 590,375 SEK.
Kvotvärde är 0,085 SEK.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska
kronor.
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En
aktie är lika med en röst.

• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev.
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg
genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier
registreras på person i elektroniskt format.
• Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera
Fondkommission med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
• Aktiens ISIN-kod är SE0010102095.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Händelse

Pris per aktie
(SEK)

Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

2013

Nybildning

-

10

5 000

50 000

5 000

50 000

2016

Nyemission

2,12*

10

375

3 750

5 375

53 750

2017-05

Nyemission

4,93*

10

980

9 800

6 355

63 550

2017-06

Fondemission

-

80

-

446 915,38

6 355

510 465,37

2017-06

Split (945:1)

-

0,085

5 999 120

-

6 005 475

510 465,37

2017

Nyemission

5,85

0,085

2 225 000

189 125

8 230 475

699 590,37

2018

Nyemission**

4,30

0,085

5 878 910

499 707,35

14 109 385

1 199 297,73

*Priset är angivet med hänsyn till split
**Förutsätter fulltecknad nyemission

KÖPOPTIONSAVTAL
Det finns köpoptionsavtal från 2016 mellan LU Holding AB och VD Fredrik Lindblad, samt styrelseledamöterna Bruno Walther och Stephan
Dymling respektive ett köpoptionsavtal från 2017 mellan LU Holding AB och styrelseordförande Erik von Schenck. I enlighet med villkoren för
köpoptionsavtalen får de ovannämnda ledande befattningshavarna i BiBB möjlighet att köpa aktier av LU Holding AB:s befintliga innehav till en kurs
om 3,17 SEK per aktie respektive 6,35 SEK per aktie. Köpoptionerna avser således ej nyemitterade aktier och innebär därmed inte någon utspädning
för Bolagets aktieägare. Se nedan för detaljer kring respektive avtal.
Antal aktier

Kurs

Lösenperiod

Fredrik Lindblad

94 500

3,17

2018-12-02 - 2019-01-02

Bruno Walther

94 500

3,17

2018-12-02 - 2019-01-02

Stephan Dymling

94 500

3,17

2018-12-02 - 2019-01-02

Erik von Schenck

47 250

6,35

2019-03-15 - 2019-04-15

BEFINTLIGA INCITAMENTSPROGRAM
På extra bolagstämma den 20 november 2018 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i BiBB.
Emissionen, vilken omfattar högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, ska ske med avikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är
riktad till tio nyckelpersoner och anställda på BiBB som kommer att erbjudas att köpa vardera 50 000 teckningsoptioner. En oberoende värdering av
incitamentsprogrammet har gjorts och Bolaget har tagit hänsyn till denna vid prissättning av incitamentsprogrammet. Black-Scholes-modellen har
använts vid beräkningar. Styrelsen bedömer att någon skattemässig risk inte föreligger.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 500 000 nya aktier i BiBB. Teckningskursen för aktie vid nyttjande av teckningsoption skall utgöra 200
procent av den volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden 6 november till 19 november 2018. För varje teckningsoption ska erläggas
0,29 SEK. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionernas marknadsvärde. Inlösenperioden för teckningsoptionerna är mellan 1 september 2021
till och med 30 november 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en utspädning om cirka 5,7 procent av aktierna och rösterna
baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital. Om den föreslagna företrädesemissionen blir fulltecknad, är utspädningen 3,7 procent.
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REGELVERK
Bolaget avser att följa alla de lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight. Utöver Spotlights
noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instrument

ÖVRIGT
• Det finns ett köpoptionsavtal mellan ledande befattningshavare och LU Holding AB. För ytterligare information se rubriken ”Köpoptionsavtal”. Det
finns härutöver inga utestående optionsprogram eller konvertibler vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till föreligger
inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
• BiBB har inga utestående incitamentsprogram utöver ovanstående.
• Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
• Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som ej väljer att teckna aktier i aktuell nyemission är cirka 42 procent.
• Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig
att sälja värdepapper i denna nyemission.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
ÄGARFÖRTECKNING PER DEN 30 SEPTEMBER 2018
Namn
Charles Walther

Antal aktier

Andel av röster och kapital

3 360 137

40,83

LU Holding AB

673 500

8,18

Avanza Pension

546 007

6,63

Stig Bengmark (AB Hepar/Synbiotics AB)

300 000

3,64

Fredrik Lindblad

259 556

3,15

Stephan Dymling (Allinug AB)

230 453

2,80

Bruno Walther

193 315

2,35

Livförsäkringsbolaget Skandia

123 520

1,50

Dragan Jovanovski

107 687

1,31

91 734

1,11

ALMI
Övriga (cirka 1 100 stycken)

2 344 566

28,48

Totalt

8 230 475

100,0

UTFÄSTELSE OM LOCK-UP
De styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som innehar aktier i BiBB ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. VD Fredrik Lindblad,
styrelseordförande Erik von Schenck (via bolag), styrelseledamot Stephan Dymling, styrelseledamot Charles Walther (via bolag) och styrelseledamot
Bruno Walther har tecknat så kallade lock-up avtal. Lock-up avtal innebär att de förbinder sig att behålla åtminstonde 90 procent av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget under de närmaste 12 månaderna, räknat från när företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
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BOLAGSSTRUKTUR OCH AKTIEINNEHAV
BiBB har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget innehar inga aktieinnehav.

BOLAGSINFORMATION
Firmanamn
Handelsbeteckning
Säte och hemvist
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
Hemsida
LEI-kod

BiBBInstruments AB
BiBB
Skåne län, Lunds kommun
556938-9512
2013-08-12
2013-09-24
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Scheelevägen 2, 223 81 Lund
0708-99 94 86
www.bibbinstruments.se
549300C13SGZ1PS8E621

REVISOR

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

Revisor i BiBBInstruments AB är sedan 2016 Baker Tilly Saxos KB
(Box 312, 261 23 Landskrona) med huvudansvarig revisor Niclas
Frank. Niclas Frank är auktoriserad revisor och medlem i FAR,
branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

• Bokslutskommuniké för 2018: 2019-02-28

ANSTÄLLDA
Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida
erhålls, utöver rätt till lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag
som uppgår till sex månadslöner.

Kvinnor
Män

2018-10-30
3
2

2017-12-31
1
1

2016-12-31
1
1

TENDENSER
Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser,
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på
Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande
räkenskapsåret.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I tabellerna nedan beskrivs lön och ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare i BiBB under 2017 och 2018 (exkl sociala avgifter).

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I BIBB UNDER 2017 (KSEK)
2017
Namn och titel
Erik von Schenck via Schenck Consulting AB (styrelseordförande)
Bruno Walther via Loberodi AB (styrelsemedlem, CSO)
Stephan Dymling via Allinug AB (styrelsemedlem, CTO)
Charles Walther via CHWA Konsult AB (styrelsemedlem, CMO)
Fredrik Lindblad (VD)

Lön/Ersättning
59
171
607
116
714

BiBB har för arbete avseende teknisk utveckling köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från Allinug AB, som ägs till 50 % av Stephan Dymling,
CTO i Bolaget. BiBB har för arbete avseende forskning och klinisk utbildning sedan oktober 2016 köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från
Loberodi, som ägs till 100 % av Bruno Walther, CSO i Bolaget. BiBB har för arbete avseende utveckling och medicinsk expertis sedan november 2017
köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från CHWA Konsult AB, som ägs till 100 % av Charles Walther, CMO i Bolaget.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I BIBB UNDER 2018 (PROGNOS) (KSEK)
2018
Namn och titel
Erik von Schenck via Schenck Consulting AB (styrelseordförande)
Bruno Walther via Loberodi AB (styrelsemedlem, CSO)
Stephan Dymling via Allinug AB (styrelsemedlem, CTO)
Charles Walther via CHWA Konsult AB (styrelsemedlem, CMO)
Fredrik Lindblad (VD)

Lön/Ersättning
120
307
840
811
919

VINSTUTDELNING OCH RÖSTRÄTT M.M.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier
som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum
ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller
placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade
som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och
utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear
Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.
Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller
Bolaget efter preskription.
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott
vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger
varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt
fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma
företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det
antal aktier som de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt
innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa
resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande
sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till
sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras
i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet.
Bolaget omfattas av Take over-regler (”Regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas
aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en
aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier
i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt
uppnår 30 procent.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som
utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom
kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya
aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del
av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning.
Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att
föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar
inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på
eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i BiBB
och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen
utdelningspolicy.

INTRESSEN I BIBB
Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare och
emissionsinstitut till BiBB i samband med nyemissionen som beskrivs
i detta memorandum. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men har
rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum
på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och Spotlight ingår
sedan den 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i
ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och Spotlight
systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag
och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet
mellan Spotlight och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt.
Personer i BiBBs styrelse och VD har i den aktuella nyemissionen
lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser
beskrivs närmare under avsnittet ”Teckningsförbindelser” i dettta
memorandum. Vidare äger ett antal styrelseledamöter i BiBB aktier
i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare
under avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare” i detta
memorandum.
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I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum
har BiBB tecknat avtal om garantiteckning med ett antal så kallade
garantitecknare. Enligt dessa avtal ska premieersättning utgå till
garantitecknare. För mer detaljerad information om dessa avtal
hänvisas till avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i
detta memorandum.
BiBB har för arbete avseende teknisk utveckling sedan januari 2014
köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från Allinug AB,
som ägs till 50 % av Stephan Dymling, CTO i Bolaget. Detta medför
en potentiell intressekonflikt. Innan fakturor från Allinug AB betalas
av BiBB ska dessa godkännas i enlighet med Bolagets riktlinjer för
godkännande av fakturor.
BiBB har för arbete avseende forskning och klinisk utbildning sedan
oktober 2016 köpt konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från
Loberodi AB, som ägs till 100 % av Bruno Walther, CSO i Bolaget.
Detta medför en potentiell intressekonflikt. Innan fakturor från Loberodi
AB betalas av BiBB ska dessa godkännas i enlighet med Bolagets
riktlinjer för godkännande av fakturor. Styrelseledamot Bruno Walther
är far till styrelseledamot Charles Walther. Detta medför en potentiell
intressekonflikt.
Det föreligger utöver ovanstående inte någon intressekonflikt inom
förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i
ledande befattningar i BiBB och det finns inte heller några andra fysiska
eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har
ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

ÖVRIGT
• Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skilje
förfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana
som styrelsen i BiBB är medveten om kan uppkomma) under de
senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna
få betydande effekter på BiBBs finansiella ställning eller lönsamhet.
• Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter
det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken
”Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare”.
• Styrelsen bedömer att BiBBs nuvarande försäkringsskydd är
tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
• Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller
liknande.
• Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd
är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och
omfattning.
• Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt
överlåta aktien.
• Observera att Bolagets värdepapper kan komma att medföra
skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av
värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma
i varje enskilt fall.
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BiBB är inte del av en koncern och har heller inga dotterbolag. Redovisningen i detta memorandum gäller därför uteslutande BiBB med
organisationsnummer 556938-9512. I den finansiella översikten presenteras räkenskaper hämtade ur de reviderade årsredovisningarna för
räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 och 2017-01-01 – 2017-12-31, vilka införlivas via hänvisning. Härutöver ingår även redovisning för
perioden 2018-01-01 – 2018-09-30, vilken är införlivad via hänvisning och är översiktligt granskad av Bolagets revisor.
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar, samt revisionsberättelser har via
hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2017 införlivats i detta memorandum. Den historiska finansiella informationen har
reviderats av BiBBInstruments revisor Niclas Frank, Revisionsfirman Baker Tilly Saxos KB. Bolagets årsredovisningar är upprättade i enlighet med
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).
Finansiella nyckeltal presenteras i memorandumet. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. BIBBs uppfattning
är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på
resultatutveckling och finansiell ställning. Nyckeltalen är avsedda att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets finansiella ställning och ger en god
översikt över Bolagets ekonomiska tillstånd. BiBBs nyckeltal som inte beräknas i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis
jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat
från, eller som ett substitut för, BiBBs finansiella information som upprättats enligt årsredovisningslagen.

INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG HISTORISK INFORMATION
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår
revisionsberättelse för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Införlivade dokument ska läsas som en
del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Scheelevägen 2, 223 81 Lund) och hemsida
(www.bibbinstruments.com).

INFÖRLIVAS VIA HÄNVISNING
• Årsredovisning BiBBInstruments AB (publ) 2016-01-01 – 2016-12-31.
• Årsredovisning BiBBInstruments AB (publ) 2017-01-01 – 2017-12-31.
• Delårsrapport BiBBInstruments AB (publ) 2018-07-01 – 2018-09-30.

NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER*
(KSEK)
Nettoomsättning

2018-01-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-09-30

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

314

69

128

4

Rörelseresultat

-6 267

-2 701

-5 098

1

Resultat e. finansiella poster

-6 267

-2 745

-5 142

1

Årets resultat

-4 893

-2 144

-4 005

1

Balansomslutning

11 018

4 086

14 960

1 930

Soliditet
Antal registrerade aktier
Resultat per aktie

81

80

92

55

8 230 475

6 005 475

8 230 475

6 355

-0,59

-0,36

-0,49

0,00

*Ovanstående nyckeltalstabell är ej granskad av Bolagets revisor.
Definitioner
Soliditet: Eget kapital dividerat med balansomslutning.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
(KSEK)

2018-01-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-09-30

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

4

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

314

69

128

-147

-63

-99

-

167

6

29

4

Forskning och utveckling

-3 654

-1 963

-3 269

-246

Försäljningskostnader

-1 933

-573

-1 204

-175

Administrationskostnader

-1 048

-351

-834

-1 492

201

180

180

1 910

0

0

0

-

-6 267

-2 701

-5 098

1

-

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter

0

0

0

Finansiella kostnader

0

-44

-44

-

-6 267

-2 745

-5 142

1

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Återföring Periodiseringsfond
Resultat före skatt
Uppskjuten skatt

0

10

-

-2 745

-5 132

1

1 374

601

1 127

-

-4 893

-2 144

-4 005

1

Antalet aktier

8 230 475

6 005 475

8 230 475

6 355

Medelantal aktier

8 230 475

6 005 475

7 117 975

6355

-0,59

-0,36

-0,49

0,00

Periodens resultat

Resultat per aktie, SEK

28

0
-6 267
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(KSEK)

2018-09-30

2017-12-31

2016-12-31

-

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2 172

-

Finansiell anläggningstillgång

2 733

1 359

-

Anläggningstillgångar sammanlagt

4 905

1 359

-

909

743

795

0

50

-

37

10

-

-

0

-

Övriga fordringar

406

296

104

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

311

199

46

4 450

12 303

985

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Förskott till leverantör
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

Likvida medel
Omsättningstillgångar sammanlagt
SUMMA TILLGÅNGAR

6 113

13 601

1 930

11 018

14 960

1 930

54

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Aktiekapital

700

700

2 172

0

0

Överkursfond

14 684

16 856

746

Balanserat resultat

-3 737

268

267

Periodens resultat

-4 893

-4 005

1

8 926

13 819

1 068

Fond för utvecklingsutgifter

Eget kapital sammanlagt
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

0

-

10

Obeskattade reserver sammanlagt

0

-

10

509

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 385

690

Aktuella skatteskulder

123

33

-

Övriga skulder

207

74

271

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

377

344

72

2 092

1 141

852

11 018

14 960

1 930

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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INNEHÅLL

FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
2018-01-01 – 2018-09-30
(KSEK)
Ingående balans 1 januari 2018

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserad vinst
eller förlust

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

700

0

16 856

268

-4 005

13 819

Omföring föregående års resultat

-

-

-

-4 005

4 005

0

Fond för utvecklingsutgifter

-

2 172

-2 172

-

-

0

Periodens resultat

-

-

-

-

-4 893

-4 893

700

2 172

14 684

-3 737

-4 893

8 926

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserad vinst
eller förlust

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

54

-

746

267

1

1 068

Omföring föregående års resultat

-

-

-

1

-1

-

Omföring föregående års resultat

456

-

3 947

-

-

4 403

Nyemission

190

-

12 163

-

-

12 353

-

-

-

-

-4 005

-4 005

700

-

16 856

268

-4 005

13 819

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserad vinst
eller förlust

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Eget kapital 30 september 2018

2017-01-01 – 2017-12-31
(KSEK)
Ingående balans 1 januari 2017

Periodens resultat
Eget kapital 31 december 2017

2016-01-01 – 2016-12-31
(KSEK)
Ingående balans 1 januari 2016

50

-

-

262

2

314

Omföring föregående års resultat

-

-

-

2

-2

-

Nyemission

4

-

746

-

-

750

Aktieägartillskott

-

-

-

3

-

3

Årets resultat

-

-

-

-

1

1

54

-

746

267

1

1 068

Eget kapital 31 december 2016
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Aktiekapital
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INNEHÅLL

FINANSIELL ÖVERSIKT

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2018-01-01
2018-09-30

2017-01-01
2017-09-30

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

-6 267

-2 701

-5 098

1

Avskrivningar

0

0

0

0

Finansiella intäkter

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

-44

-44

0

-6 267

-2 745

-5 142

1

-795

(KSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

-116

63

2

Ökning/minskning fordringar

-248

-275

-355

-76

951

-55

289

371

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Förändring i rörelsekapital

-587

-267

-64

-500

-5 680

-3 012

-5 206

-499

Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar

-2 172

0

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 172

0

-

-

Nyemission

0

4 358

16 524

753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

4 358

16 756

753

Förändring av likvida medel

-7 852

1 346

11 318

254

Likvida medel vid periodens början

12 302

985

985

731

4 450

2 331

12 303

985

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Likvida medel vid periodens slut
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INNEHÅLL

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

KASSAFLÖDE

BiBBs nettoomsättning uppgick för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31
till 4 KSEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 1 KSEK och
påverkades främst positivt av Bolagets övriga rörelseintäkter om 1 910
KSEK som bestod av bidrag från Familjen Kamprads Stiftelse och Vinnova
samt negativt av rörelsens kostnader som främst bestod av forskning
och utveckling om -1 492 KSEK bestående av inköp av produkter och
patentkostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för räkenskapsåret
2016- 01-01 - 2016-12-31 till -499 KSEK. Bolagets likvida medel
uppgick vid utgången av periodens slut till 985 KSEK. Kassaflödet från
den löpande verksamheten uppgick för perioden 2017-01-01 - 201712-31 till -5 206 KSEK. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången
av periodens slut till 12 303 KSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30 till -5
680 KSEK. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens
slut till 4 450 KSEK.

Bolagets nettoomsättning uppgick för perioden 2017-01-01 – 201712-31 till 128 KSEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till
-5 098 KSEK och påverkades negativt av rörelsens kostnader som främst
bestod av kostnader för forskning och utveckling om -3 269 KSEK.
BiBBs nettoomsättning uppgick för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30
till 314 KSEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -6 267
KSEK och påverkades negativt av rörelsens kostnader som främst bestod
av kostnader för forskning och utveckling om -3 654 KSEK.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
För räkenskapsåret 2016 uppgick summan av tillgångar i BiBB till 1 930
KSEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största del av lager och likvida
medel. Bolagets skulder uppgick per samma datum till 825 KSEK och
bestod främst av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Per
den 31 december uppgick Bolagets balansomslutning till 1 930 KSEK.
Bolagets soliditet uppgick vid utgången av 2016 till 55 procent. Under
perioden genomfördes en riktad nyemission vilken ökade Bolagets egna
kapital med 750 KSEK, från 314 KSEK till 1 064 KSEK. BiBBs eget kapital
vid årets utgång uppgick till 1 068 KSEK.
Under räkenskapsåret 2017 uppgick summan av tillgångar i BiBB till 14
960 KSEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största del av likvida medel.
Bolagets skulder för perioden uppgick till 1 141 KSEK och bestod främst
av övriga kortfristiga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter. Per den 31 december uppgick Bolagets balansomslutning till
14 960 KSEK. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av 2017 till 92
procent. BiBBs eget kapital vid periodens utgång uppgick till 13 819
KSEK. För perioden 2018-01-01 – 2018-09-30 uppgick summan av
tillgångar i BiBB till 11 018 KSEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största
del av likvida medel. Bolagets skulder för perioden uppgick till 2 092
KSEK och bestod främst av övriga kortfristiga skulder samt upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter. Per den 30 september uppgick
Bolagets balansomslutning till 11 018 KSEK. Bolagets soliditet uppgick
vid den 30 september till 81 procent. BiBBs eget kapital vid periodens
utgång uppgick till 8 926 KSEK.
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RÖRELSEKAPITAL
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte
tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 14 månader framåt
i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet
uppgår till cirka 22 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma
under Q1 2019. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget
nu en nyemission om cirka 25,3 MSEK. För att Bolaget ska tillföras
tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande
verksamheten i önskvärd takt i minst 14 månader framåt krävs det att
Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone
cirka 22 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.
I det fall BiBBInstruments inte tillförs åtminstone cirka 22 MSEK och
samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att
Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET AV KAPITAL
Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BiBB innehar inga befintliga och/eller planerade materiella
anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. BiBB
har inte några inteckningar eller belastningar på sina tillgångar.

INVESTERINGAR
BiBB har ej några pågående eller historiska investeringar avseende
immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

REVISIONSBERÄTTELSE OCH ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar.

VÄSENTLIGA FINANSIELLA FÖRÄNDRINGAR
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets
finansiella ställning sedan 2018-09-30.

INNEHÅLL

RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i BiBB. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker
vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds
till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET
MARKNADSACCEPTANS OCH LANSERADE PRODUKTER
Det finns risk att produktacceptansen bland användare tar längre tid än
beräknat eller helt uteblir. Det är utifrån detta svårt att utvärdera Bolagets
försäljningspotential och det finns risk att intäkter helt eller delvis uteblir.
FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL
BiBBs expansion och marknadssatsningar innebär ökade kostnader
för Bolaget. Det finns risk att en försening av marknadsgenombrott på
nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Vidare
finns det risk att BiBBs målsättningar inte kommer att uppnås inom
den tidsram som fastställts och att det tar längre tid än planerat att nå
de milstolpar styrelsen i Bolaget fastställt. BiBB kan i framtiden behöva
anskaffa ytterligare kapital beroende på hur mycket intäkter som Bolaget
lyckas generera i förhållande till dess kostnadsmassa. Det föreligger dock
risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Det finns risk att
detta medför att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas
bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenad
eller utebliven kommersialisering och intäkter.
UTVECKLINGSKOSTNADER
BiBB kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla
produkter inom sitt verksamhetsområde. Det går inte att på förhand
förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling. Detta
medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande
än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser
för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen av en ny produkt
tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade
utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för
Bolaget.
LEVERANTÖRER/TILLVERKARE
BiBB har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera
av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att bryta sitt samarbete med
Bolaget finns risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens
utveckling alternativt framtida försäljning och/eller resultat. Det finns även
risk att BiBBs leverantörer och tillverkare inte uppfyller de kvalitetskrav
som Bolaget ställer. Det föreligger risk att en etablering av nya
leverantörer eller tillverkare blir mer kostsam och/eller tar längre tid än
vad Bolaget beräknar. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller
tillverkare finns risk att BiBB behöver lägga resurser på att etablera nya
samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att
Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även
risk att Bolaget inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal,
vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för Bolaget.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE
BiBBs nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom
Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer
att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns risk att BiBB
behöver nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli
en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att
Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk
att Bolaget inte kan ersätta personal. Det finns risk att Bolaget inte kan
skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra
att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som
utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att BiBBs konkurrenter, genom
att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter
och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
REGISTRERING OCH TILLSTÅND HOS MYNDIGHETER
För att kunna marknadsföra och sälja läkemedel måste tillstånd erhållas
och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad,
till exempel FDA i USA och EMA i Europa. I det fall BiBB, direkt eller
via samarbetspartners, inte lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och
registreringar från myndigheter, finns risk att Bolagets förmåga att
generera intäkter hämmas. Det finns även risk att synpunkter på Bolagets
föreslagna upplägg på planerade kommande studier innebär förseningar
och/eller ökade kostnader för Bolaget. Nu gällande regler och tolkningar
kan komma att ändras. Det finns risk att detta påverkar Bolagets
förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Det finns således risk
att BiBB, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga
tillstånd och registreringar hos myndigheter. I det fall Bolaget inte erhåller
nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter föreligger risk
att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.
KONKURRENTER
En del av BiBBs konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är
multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att
en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför
försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom
konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar
Bolagets produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget.
Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets
verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa
försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter
utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.
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INNEHÅLL

RISKFAKTORER

KONJUNKTURUTVECKLING
Det föreligger risk att externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan,
låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar inverkar på
rörelsekostnader och försäljningspriser. Således finns risk att BiBBs
kostnader och framtida intäkter blir negativt påverkade av dessa faktorer.
POLITISK RISK
BiBB är på olika sätt verksamt i och genom ett antal olika länder. Det
finns risk att förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra
villkor för utländska bolag påverkar Bolagets verksamhet negativt.
Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer
i dessa länder. Det finns risk att Bolaget påverkas negativt av eventuella
inrikespolitiska beslut. Det föreligger risk att ovanstående medför negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
FÖRSÄKRINGSRISK
BiBB har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendomsoch avbrottsskador, rättsskydd och produktansvar såväl som allmänt
ansvar. Det finns risk att Bolaget åsamkas skador eller ådrar sig
skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen,
vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning
negativt. Detta medför risk att BiBB i sådant scenario behöver betala
skadestånd eller reparationer genom egen kassa, vilket medför en
försämrad finansiell ställning för Bolaget.
PRODUKTANSVAR
Beaktat att BiBB är verksamt på marknaden för medicinteknisk utrustning
aktualiseras risker med produktansvar. Det föreligger risk att BiBB kan
komma att hållas ansvariga vid eventuella händelser som till exempel
inträffar i sålda produkter eller kliniska studier, även för det fall kliniska
studier genomförs av extern part. Vid ett eventuellt tillbud i en såld
produkt eller i en klinisk studie och om BiBB skulle hållas ansvariga för
detta finns det risk för att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för
att täcka eventuella framtida rättsliga krav. Detta skulle kunna påverka
BiBB negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt.
IT-RISK
BiBBs förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god
intern kontroll är beroende av välfungerande IT-system. I den mån Bolaget
upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan
Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det
finns risk att allvarliga fel och störningar i Bolagets IT-system dessutom
påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse,
renommé och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan
på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.
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SKATTERELATERADE RISKER
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning
och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra
tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga
lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa
eller av administrativ praxis är felaktig eller att sådana regler ändras till
Bolagets nackdel. Det finns risk att Bolaget blir föremål för skatterevision,
Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att
Bolagets skattesituation försämras. Det föreligger risk att detta påverkar
Bolagets finansiella ställning negativt.
PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det
föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga
immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att
utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om BiBB tvingas försvara sina
patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande
kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning negativt. Patent har en begränsad livslängd.
Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda
av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa
möjligheterna för en eller flera av BiBBs framtida samarbetspartners att
fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som
är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra
att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda
till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet
att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett
för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna påverka
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående skulle
kunna innebära svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av
framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter.
Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till
exempel varumärken.
Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet
patenterar angränsande områden till Bolagets befintliga patent,
resulterande i att konkurrenternas behandlingsalternativ når
samma effekt som BiBBs alternativ. Detta skulle potentiellt innebära
försvårade marknadsförutsättningar för Bolaget, i och med en ökad
konkurrenssituation.
TVISTER
Det finns risk att BiBB blir inblandat i tvister inom ramen för den normala
verksamheten och riskerar även att bli föremål för anspråk avseende
avtalsfrågor, produktansvar och påstådda fel i leveranser av Bolagets
produkter. Det finns risk att sådana tvister och anspråk blir tidskrävande,
stör den normala verksamheten och medför betydande kostnader. Det
går inte att på förhand förutse utgången av komplicerade tvister och det
finns således risk att tvister får en väsentlig negativ påverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

INNEHÅLL

RISKFAKTORER

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER
PSYKOLOGISKA FAKTORER
Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska
faktorer såsom trender, rykten och reaktioner på nyheter som inte är
direkt knutna till marknadsplatsen etc. Det finns risk att BiBBs aktie
påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande
handlas på olika listor. Det finns risk att psykologiska faktorer och dess
effekter på kursutveckling påverkar Bolagets aktiekurs negativt.
AKTIEFÖRSÄLJNING FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE, STYRELSE
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
De styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som innehar
aktier i BiBB ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. VD
Fredrik Lindblad, styrelseordförande Erik von Schenck (via bolag),
styrelseledamot Stephan Dymling, styrelseledamot Charles Walther (via
bolag) och styrelseledamot Bruno Walther har tecknat så kallade lock-up
avtal. Lock-up avtal innebär att de förbinder sig att behålla åtminstonde
90 procent av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under de närmaste
12 månaderna, räknat från när företrädesemissionen är registrerad hos
Bolagsverket. På längre sikt finns dock risk för att styrelsemedlemmar,
ledande befattningshavare och/eller nuvarande aktieägare avyttrar delar
av eller hela sina innehav i Bolaget.
EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH
GARANTIÅTAGANDEN
Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och
garantiåtaganden med ett antal olika parter i nu förestående nyemission.
Åtagandena har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande. I det fall en eller flera av de som ingått avtal om åtagande
inte skulle fullgöra skriftligt avtal finns risk att emissionsutfallet påverkas
negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom
minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.
MARKNADSPLATS – SPOTLIGHT
Bolagets aktie handlas på Spotlight, en bifirma till ATS Finans AB som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver
en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight omfattas
inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till
handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelsystem, som
är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader
i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas
på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en
reglerad marknad.
UTDELNING
BiBB har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i
en utvecklingsfas och eventuella överskott är primärt planerade att
investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden
inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida
bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

BiBBInstruments AB - Memorandum 2018

35

INNEHÅLL

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET
Extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB godkände den 20 november
2018 styrelsens beslut från den 2 november 2018 om att genomföra
en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets
aktiekapital öka med högst 499 707,35 SEK genom nyemission av
högst 5 878 910 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,085 SEK till en
teckningskurs om 4,30 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjligheten
att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår
till högst 25 279 313,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var
aktieägare i BiBBInstruments AB äger företrädesrätt att teckna aktier
i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1)
gammal aktie, medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av
sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

TECKNINGSRÄTTER (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För
varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7)
teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 4,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”)
för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 november
2018. Sista dag för handel i BiBBInstruments AB:s aktie med rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 23 november 2018. Första
dag för handel i BiBBInstruments AB:s aktie utan rätt till deltagande i
företrädesemissionen var den 26 november 2018.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 29 november
2018 till och med den 13 december 2018 klockan 15.00. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och
förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från
respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under
perioden 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av
teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna
nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på
sina innehav i BiBBInstruments AB på avstämningsdagen. Erhållna
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 13
december 2018 eller avyttras senast den 11 december 2018 för att
inte förfalla värdelösa.
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EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen
den 27 november 2018 var registrerade i den av Euroclear för
BiBBInstruments AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild
anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder
innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med
hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär.
Information kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se,
www.spotlightstockmarket.com och på www.bibbinstruments.com för
nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte
någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i BiBBInstruments AB är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen
emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder
innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och
hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning
skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller
förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker
via en bank respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt
i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har olika
tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig
kontant betalning senast den 13 december 2018 klockan 15.00.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta
inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom
betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt
följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild
anmälningssedel skall då ej användas.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av
den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex.
genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal
teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för
samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan
erhållas på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se
och på nedanstående telefonnummer.
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Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller
faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda
senast klockan 15.00 den 13 december 2018. Anmälan är bindande.
Ärende: BiBBInstruments AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: issuingservices@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)
Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande
fall
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall
penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt
som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka
ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är
Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som
finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se),
Spotlight
Stock
Markets
hemsida
(www.spotlightstockmarket.com) och BiBBInstruments AB:s hemsida
(www.bibbinstruments.com).
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av
aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet
med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat
hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske
genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.
Observera att den som har en depå med specifika regler för
värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK)
eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller
förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för
erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med
den bank/förvaltare som för kontot.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas,
och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan
avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission
tillhanda senast klockan 15.00 den 13 december 2018. Anmälan är
bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall
ske.
I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter,
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken
av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt,
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast
efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro
enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter.
Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet
VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för
hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till
den som inte erhållit tilldelning.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i
USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong,
Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen,
kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan
för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner
i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder
där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga
teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i
något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att
teckna aktier i BiBBInstruments AB till aktieägare i dessa länder.

BiBBInstruments AB - Memorandum 2018

37

INNEHÅLL

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens
VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den
29 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats
hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens
VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2019.
LEVERANS AV AKTIER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i mitten av januari 2019, ombokas BTA till aktier utan
särskild avisering från Euroclear.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
BiBBInstruments AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen
genom ett pressmeddelande.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av
svensk rätt.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt
till utdelning som de befintliga aktierna.
AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av
Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23
Stockholm, Sverige.
AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt
vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av BiBBInstruments AB:s
bolagsordning som finns tillgänglig via BiBBInstruments AB:s hemsida,
dels av aktiebolagslagen (2005:551).
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ÖVRIGT
Styrelsen i BiBBInstruments AB förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med
eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya
aktierna kommer BiBBInstruments AB att ombesörja att överskjutande
belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.
HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i BibbInstruments AB är noterade på Spotlight Stock
Market. Aktierna handlas under kortnamnet BIBB och har ISINkod SE0010102095. Aktierna har CFI-kod ESVUFR och FISN-kod
BIBBINSTRU/SH. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att
omvandling av BTA till aktier sker.
EMISSIONSINSTITUT
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell
rådgivare med anledning av aktuell emission.

INNEHÅLL

BOLAGSORDNING

Antagen på årsstämma den 12 maj 2017

§ 10 - ÅRSSTÄMMA

§ 1 - FIRMA

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter
räkenskapsårets utgång.

Bolagets firma är BiBBInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 - SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 - VERKSAMHET
Bolagets ska utveckla, sälja och licensiera rättigheter för instrument för
cancerdiagnostik samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 - AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet utgör lägst 510 000 SEK och högst 2 040 000 SEK.
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000
stycken.

§ 5 - STYRELSE
Styrelsen ska bestå av 4–8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 6 - REVISORER
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett
registrerat revisionsbolag.

§ 7 - KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering
i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska
Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens
Industri.

§ 8 - ANMÄLAN TILL BOLAGSTÄMMA
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits
i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 29 § 3 stycket
aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Avser aktieägare att medföra biträden skall biträden anges i anmälan.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och
revisionssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 11 - RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 - AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

§ 9 - ÖPPNANDE AV STÄMMA
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar
bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid
stämman valts.
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