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Året i korthet 
Juli – december 2020 
(juli – december 2019) 

• Nettoomsättningen ökade med nästan 4% 
till 3 541 (3 414) KSEK med god tillväxt i 
Europa och Asien. 

• Orderingången ökade med nästan 3% till 
3 201 (3 117) KSEK. 

• Resultatet andra halvåret var -23 887 (-20 
587) KSEK  

• Resultat per aktie före utspädning i andra 
kvartalet uppgick till -0,79 (-0,68) SEK och 
efter utspädning -0,79 (-0,68) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var -21 486 (-21 585) KSEK. 

• Banktillgodohavanden uppgick till 33 058 
(76 402) KSEK vid periodens slut. 

Januari – december 2020 
(januari – december 2019) 

• Nettoomsättningen ökade med 30% till    
7 234 (5 573) KSEK med god tillväxt i alla 
regioner. 

• Orderingången ökade med nästan 41% till 
7 878 (5 581) KSEK. 

• Resultatet helåret var -45 019 (-42 113) 
KSEK  

• Resultat per aktie före utspädning i första 
halvåret uppgick till -1,48 (-1,39) SEK och 
efter utspädning -1,48 (-1,39) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var -43 359 (-40 041) KSEK. 

• Banktillgodohavanden uppgick till 33 058 
(76 402) KSEK vid periodens slut. 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2020. 

 
Viktiga händelser under perioden 

 

• För att öka fokus på marknad och försäljning samt att påskynda kommersialiseringen av 

Bio-Works breda produktportfölj genomfördes en omorganisation den 1 november. Nya 

befattningar har tillkommit inom försäljning & marknadsföring med tonvikt på att förstärka 

den kommersiella närvaron på lokala marknader. Till exempel har Bio-Works anställt en 

säljrepresentant i San Diego för att täcka västra USA, en digital marknadsförare samt en 

Inside Sales Representative.  

• Avtal med nya distributörer har tecknats på tillväxtmarknader. Det inkluderar Yong Chien 

Technology Inc. i Taiwan och BioLinx India Pvt Ltd i Indien. Bio-Works har anlitat Dr Ravi 

Rayanade som Director Regional Sales, Indien. Dr Rayanade har ett starkt nätverk med 

indiska biopharmaföretag och har varit till hjälp i att skapa flera intressanta 
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affärsmöjligheter. Vi förväntar oss att han kommer att fortsätta att öka försäljningen av Bio-

Works produkter hos viktiga kunder som Biological-Evans, Sun Pharma och Biocon. 

• Under andra halvåret fortsatte Bio-Works att utveckla sin digitala 

marknadsföringskapacitet. För att stödja lanseringen av WorkBeads NiMAC-produkten 

genomfördes framgångsrika webbseminarium för den amerikanska respektive den indiska 

marknaden. Förfrågningar om återkommande seminarium har kommit från distributörer i 

Kina och Korea.  Företagets viktigaste sociala kanal, LinkedIn, har utvecklats väl. Antalet 

följare ökade med 322 (+20,2%) under månaderna juli-december. Engagemangsgraden 

bland följarna är också hög och nådde i genomsnitt 4,0% under perioden juli-december, 

jämfört med stora konkurrenter som Cytiva  (0,61%), Thermo Fisher Scientific (0,86%) samt 

Purolite Life Sciences (1,9%). 

• Två stora order till ett värde av 1,1 MSEK säkrades från en ny kund i USA. Dessa order, i 

kombination med ytterligare tillväxt bland nya och befintliga kunder, gjorde att det fjärde 

kvartalet var det näst bästa kvartalet för orderingång under de senaste åtta kvartalen. (De 

tre bästa kvartalen sett till orderingång under de senaste två kalenderåren var 1Q20, 2Q20 

och 4Q20). 

 
Viktiga händelser efter perioden 
• Ett tekniklicensavtal med Amicogen Inc. i Korea värt totalt 5 MUSD, undertecknades den 

17 februari. Detta avtal kommer att göra det möjligt för Amicogen att producera 

agarosbaserade resiner för den inhemska marknaden i Korea och kommer att ge Bio-Works 

en royaltyintäkt fram till 2031. Den koreanska marknaden för kromatografi-resiner som 

används i biofarmaceutisk produktion förväntas växa till nästan $ 94 MUSD 2025. 

• Bio-Works erhöll två stora order i februari från Polypeptide Laboratories AB och Novo 

Nordisk A/S till ett totalt värde av 2,65 miljoner SEK.   

 
En växande kundbas 

 

 UTVECKLINGSFAS* UPPSKALNINGSFAS** PRODUKTIONSFAS*** 

4Q 2018 181 49 6 

4Q 2019 361 55 11 

4Q 2020 457 63 12 
* Kunder som har köpt eller fått mindre volymer för utvärdering  

** Kunder som har köpt större volymer för processverifiering  

*** Kunder som köper stora volymer för regelbunden produktion  
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Kommentar från VD 

Bio-Works nådde en rekordhög försäljning 

under 2020 trots ett besvärligt år med 

pågående pandemi. Ökningen drevs 

främst av stark tillväxt i både Asien och 

Europa. Intäktstillväxten under 2020 

uppgick till 30% och vi går in i 2021 med 

en orderstock på 434 KSEK, vilket är mer 

än 10 gånger större än vad den var i 

början av 2020. Detta innebär att vi har en 

bra start på året men ännu viktigare för 

att nå framgång under 2021 blir vårt 

förnyade fokus på kommersiell och 

operativ effektivitet vilket kommer 

möjliggöras med den omorganisation som 

vi genomförde i slutet av 2020.  

Vi förväntar oss att det kommande året 

kommer att fortsätta att ställa nya krav på 

vårt försäljnings- och 

marknadsföringsteam. Under det första 

halvåret kommer vi att fortsätta utveckla 

våra digitala kanaler för att både skapa 

affärer och nå nya kunder, samtidigt 

förbereder vi oss för en återgång till 

fysiska personliga möten under andra 

halvåret 2021 och med det verkställa våra 

höga ambitioner.  

Även om vi är helt fokuserade på det år vi 

har framför oss, vill jag kort reflektera 

över det vi har uppnått under de senaste 

6 månaderna. 

Nya möjligheter drev omsättningsökning   

Tidigare har Bio-Works varit beroende av 

några få stora kunder, men under förra 

året lyckades vi utöka kundbasen och 

skapa en mer diversifierad intäktsbas. 

Försäljningstillväxten under 2020 

uppnåddes utan några stora order från 

PolyPeptide i Sverige. Även om Covid-19 

har medfört försenade order från vår 

största kund i USA, har vi skapat andra 

verksamhetsområden som har uppvägt de 

negativa effekterna som pandemin har 

orsakat för några av våra större kunder. 

I Asien har försäljningstillväxten varit 

nästan 60 %. Merparten av framgången 

har uppnåtts före etablering av nya 

distributörer i Indien och Taiwan samt 

förstärkning av den egna marknads- och 

försäljningsorganisationen. I Europa har 

nya möjligheter bland annat i Ryssland, 

Tyskland och andra marknader gjort att vi 

har kunnat växa nästan 60 %. På den 

amerikanska marknaden har vi påverkats 

av orderförseningar hos vår största kund. 

Detta har delvis kompenserats av att vi 
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har fått en tillverkande peptidkund i 

Kalifornien. 

Kundtillväxt trots utmaningarna med 

Covid-19  

Vår säljstyrka har arbetat hårt för att för 

att motverka de negativa effekterna av 

Covid-19 och trots att de har tvingats att 

arbeta hemifrån och inte kunnat delta i 

konferenser eller fysiska möten växte vi 

vår aktiva kundlista med 10 %, från 484 i 

slutet av Q2 till 532 vid årets slut. Tabellen 

ovan (se sidan 3) visar hur vår kundbas har 

utvecklats under de senaste 24 

månaderna. Det som har påverkats mest 

under 2020 har varit fördröjningar i 

utvecklingen av projekt från 

uppskalningsfasen till produktionsfasen. 

Det är inte oväntat då många 

uppskalningsprojekt har försenats på 

grund av omprioriterade resurser och 

framskjutna kliniska prövningar som följd 

av pandemin. Vi förväntar oss en bättre 

situation under 2021 när flera av dessa 

projekt åter prioriteras av kunderna. 

Kommersiell beredskap för 2021 

Även om våra kundaktiviteter har 

begränsats 2020 på grund av pandemin, 

så har vi förberett vårt kommersiella team 

för en återgång till mer gynnsamma 

marknadsförhållanden under det 

kommande året. Vi har lagt till 

kommersiella resurser i västra USA och 

Indien och utökat vårt team i Uppsala 

genom att rekrytera en ny innesäljare och 

en specialist på marknadsföring i digitala 

kanaler. Vi har också tecknat avtal med 

distributörer på nya marknader som 

Taiwan och Indien. Under 2021 kommer vi 

även att expandera med en ny 

säljrepresentant i Storbritannien och 

ytterligare distributörer för Australien 

samt Nya Zeeland. 

Ökat fokus på förstklassiga produkter och 

nyckelapplikationer under det 

kommande året 

Historiskt sett har Bio-Works största 

intäkter erhållits genom försäljning av 

våra jonbytesresiner (WorkBeads S och 

WorkBeads Q) till tillverkare av 

peptidbaserade terapier. 

Peptidmarknaden förväntas växa snabbt, 

eller med 9,4 % per år, under de 

kommande åren. Det finns över 200 

peptidbaserade terapier i tidig klinisk 

utveckling (fas 1 och tidigare) där Bio-

Works produkter kan bidra till besparingar 

i form av lägre tillverkningskostnader och 

produktavkastning. Denna marknad är 

underbearbetad av de traditionella 

leverantörerna. Vår kombination av 

förstklassiga produkter och kundfokus 

skapar en gynnsam situation för Bio-

Works kommersiella team och kommer 

att bidra till deras förmåga att nå 

framgång.  

En likande dynamik finns på marknaden 

för oligonukleotider, som förväntas växa 

ännu snabbare än peptid marknaden med 

en årlig tillväxttakt på 13,7 %. Biogens 

godkännande av Spinraza i slutet av 2016 

har skapat ett förnyat intresse för 

oligonukleotider för terapeutiska 

tillämpningar, och Bio-Works produkter 

har påvisat motsvarande liknande 

konkurrensfördelar inom 

oligonukleotidrening. 

Oligonukleotidmarknaden är inte lika 

väletablerad, vilket innebär att 

traditionella leverantörer inte har haft 

möjlighet att etablera ett fotfäste. Vi har 

också sett att utvecklare av 

oligonukleotider aktivt söker efter nya och 

bättre lösningar. Vi tror att detta innebär 

en möjlighet för Bio-Works att expandera 
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och fylla detta behov med våra befintliga 

produkter samt kundanpassade lösningar 

för dessa kunder. 

Starkare partnerskap med Amicogen i 

Korea 

Koreanska tillverkare av biologiska 

terapier fortsätter att öka sin andel på den 

globala marknaden och biotillverkning är 

idag en betydelsefull industri för den 

koreanska ekonomin. Det gångna året har 

visat hur viktigt det är med en lokal 

tillgång till råvaror och den sydkoreanska 

regeringen har identifierat kromatografi-

resiner som en kritisk råvara som bör 

finnas tillgänglig på hemmamarknaden. 

Bio-Works tekniklicensavtal med 

Amicogen är ett första steg för att 

möjliggöra etablering av inhemsk 

produktion på den koreanska marknaden. 

Det är också ett viktigt steg mot ett 

starkare och mer strategiskt samarbete 

mellan Bio-Works och dess näst största 

ägare, som också är företagets distributör 

i Korea samt vår leverantör av protein A 

ligand för WorkBeads affimAb, vår 

flaggskeppsprodukt för antikroppsrening.  

Licensavtalet, som undertecknades med 

Amicogen i februari 2021, kommer att 

tillföra 5MUSD i intäkter under 

tekniköverföringsperioden (beräknas vara 

klar 2022) samt ytterligare royaltyintäkter 

i framtiden baserat på Amicogens 

försäljningstillväxt på den inhemska 

koreanska marknaden. 

Jag ser verkligen fram emot det 

kommande året. De senaste sex 

månaderna har bara ökat mitt förtroende 

för vårt team av Bio-Workers och för de 

möjligheter som vi har framför oss.  

 

Tack för ert fortsatta förtroende. 

Bästa hälsningar 

 

Jonathan Royce 

VD, Bio-Works Technologies AB 
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Koncernen 

 
 

Koncernens utveckling under perioden juli – dec 2020  
 

Orderingång 

Bio-Works orderingång ökade med nästan 3% till 3 201 under andra halvåret 2020 jämfört 

med 3 117 KSEK under 2019. 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade under andra halvåret 2020 med nästan 4 % jämfört med 

föregående år och uppgick till 3 541 (3 414) KSEK. Försäljningstillväxten andra halvåret har 

varit positiv i Europa och Asien trots Covid-19, medan Nordamerika har hämmats av Covid-

19 och begränsningar i delstatsöverskridande kundbesök andra halvåret. 
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Resultat 

Resultatet för andra halvåret 2020 uppgick 
till -23 887 (-20 587) KSEK. Den ökade 
förlusten jämfört med föregående år kan 
förklaras av omvärdering av tidigare 
lagerförda bi-produkter. 

Personalkostnaderna uppgick till 15 836 (12 
254) KSEK vilket förklaras av byte av VD samt 
kostnad för omorganisationen som trädde i 
kraft 1 november 2020.  

Kostnaderna för råmaterial och andra 
förnödenheter ökade med 116 KSEK till 518 
(402) KSEK vilket förklaras av den ökade 
försäljningen.  

De övriga externa kostnaderna blev 8 665 
(11 626) KSEK, en minskning på 2 961 KSEK 
som en följd av minskade resor och 
deltagande på inställda mässor 
internationellt. 

Avskrivningarna andra halvåret 2020 
minskade med 382 KSEK till 363 (745) KSEK 
jämfört med motsvarande period 
föregående år där koncernens goodwill är 
fullt avskriven Q3 2019. 

Rörelseresultatet andra halvåret 2020 
minskade med 3 050 KSEK till -23 622 (-20 
572) KSEK jämfört med andra halvåret 
2019, vilket förklaras av omvärderingen av 
lagret samt ökade personalkostnader med 
omorganisationen. 

Periodens finansnetto uppgick till -266 (-15) 
KSEK där ökningen förklaras av 
valutakurseffekter vilket gav en förändring 
på 231 KSEK. 

Finansiering och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21 486 (-21 585) KSEK. 
Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 239 (-25) KSEK i nya maskiner och 
utrustning.  

Periodens kassaflöde uppgick till -21 247 (-21 611) KSEK. Likvida medel vid periodens slut 
var 33 058 (76 402) KSEK. 

Den i februari signerade licensieringsavtalet med Amicogen Ltd på totalt 5MUSD, gör att 
bolagets bedömning är att bolagets verksamhet är finansierad under minst de kommande 
12 månaderna.  

 

Koncernens utveckling under perioden januari – dec 2020  
 

Orderingång 

Bio-Works orderingång ökade med nästan 41 % till 7 878 KSEK under helåret 2020 jämfört 

med 5 581 KSEK under 2019. 
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Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade helåret 2020 med 30% jämfört med föregående år och uppgick 

till 7 234 KSEK (5 573) KSEK och där Europa framför allt Östeuropa utvecklas positivt 

tillsammans med Asien där Indien har utvecklats till en intressant marknad. 

Resultat 

Resultatet för helåret 2020 uppgick till -45 
019 (-42 113) KSEK vilket förklaras av 
omvärderingen av lagret samt ökade 
personalkostnader med omorganisationen. 

Personalkostnaderna uppgick till 29 660 (24 
554) KSEK vilket förklaras av 
omorganisationen samt VD bytet under året. 

Kostnaderna för råmaterial och andra 
förnödenheter minskade med 301 KSEK till 1 
264 (1 565) KSEK.  

De övriga externa kostnaderna blev 19 780 
(21 127) KSEK, en minskning på 1 347 KSEK 
beroende framför allt på att Covid-19 har 
medfört begränsningar i antalet fysiska sälj 
och marknadsföringsaktiviteter. 

Avskrivningarna för helåret 2020 minskade 
med 1 116 KSEK till 700 (1 816) KSEK 
jämfört med motsvarande period 
föregående år där koncernens goodwill är 
fullt avskriven Q3 2019. 

Rörelseresultatet helåret 2020 ökade med 
2 631 KSEK till -44 730 (-42 099) KSEK 
jämfört med 2019.  

Periodens finansnetto uppgick till -288 (-14) 
KSEK där ökningen förklaras av den svagare 
kronan vilket gav en förändring på 259 
KSEK. 

Finansiering och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -43 359 (-40 041) KSEK. 
Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -326 (-220) KSEK i nya maskiner och 
utrustning.  

Periodens kassaflöde uppgick till -43 337 (-40 261) KSEK. Likvida medel vid årets slut var 33 
058 (76 402) KSEK. 

Den 17 februari signerade licensieringsavtalet med Amicogen Ltd på totalt 5MUSD gör att 
bolagets bedömning är att bolagets verksamhet är finansierad under minst de kommande 
12 månaderna.  
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Aktieägare 

 

Medarbetare 

Det genomsnittliga antalet medarbetare i Bio-Works koncernen under helåret 2020 har varit 

30,8 (27,8) och i slutet av året var antalet anställda 28 (34) och heltidssysselsatta 26,7 (32,2) 

personer. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1(K3). De tillämpade reglerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
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Finansiella rapporter 
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Moderbolaget 
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Risker 

Bio-Works Technologies AB: s verksamhet är förenade med risker relaterade till utveckling 
av existerande och framtida produkter, finansiering, immateriella tillgångar, samarbeten 
med partners, avtal och beroendet av nyckelpersoner. Det pågår en kontinuerlig process för 
att identifiera alla förekommande risker samt bedöma hur respektive risk ska hanteras. 

Den pågående Covid-19-pandemin har hittills inte påverkat försäljningen överlag negativt, 

eftersom våra huvudsakliga volymer kommer från våra kunder i sen uppskalning och 

produktion. Dock har pandemin medfört begränsningar i personliga kundmöten samt 

deltagande i internationella konferenser. En riskbedömning utifrån Covid-19 görs av 

företaget löpande, utifrån våra interna och externa kontakter och kommunikation.  

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, 

ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och 

resultat och beskriver de väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget 

och dess dotterföretag star inför. 

 

Uppsala 19 februari 2021  

 

Peter von Ehrenheim   Thomas Eklund   Kirsti Gjellan 

Styrelseordförande   Styrelsemedlem   Styrelsemedlem 

 

 

Patrick Van de Velde   Johan Sedihn    Peter Nählstedt 

Styrelsemedlem   Styrelsemedlem   Styrelsemedlem 

 

Jonathan Royce 

CEO 
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Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Certified Advisor 

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är företagets Certified Adviser vid 

Nasdaq First North, Growth Market, Stockholm 

 

Finansiell kalender 

Årsredovisningen 2020   

Årsstämma 2020    

Halvårsrapport jan-juni 2021   

 

Publiceras v17 2021 

21 maj 2021 

20 augusti 2021 

 

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Bio-Works hemsida. 

 

För ytterligare information 

Jonathan Royce, VD, telefon +46 70 1434 143  

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com  

  

mailto:info@bio-works.com
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Bio-Works Technologies AB 

Virdings allé 18 

754 50 Uppsala Sweden 

Org nr. 556935-3559 

Kortnamn: BIOWKS 

email: info@bio-works.com 

tel: +46 8 5626 7430 


