Kvartalsrapport för
Bio-Works Technologies AB (publ)
Juli – September 2019

Om Bio-Works
Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för
kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler.
Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av
bioteknikindustrin med specialistkompetens inom separationsmedia
för biomolekyler.
Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala,
Sverige. Bolagets kvalitetssystem är certifierat för standarden ISO
9001:2015.

Perioden 1 juli – 30 september 2019 i korthet
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 629 (659) KSEK, en ökning med 147 %.
Orderingången ökade till 1 245 (670) KSEK, en ökning med 86 %.
Rörelseresultatet i tredje kvartalet var -11 317 (-7 915) KSEK.
Resultat per aktie i tredje kvartalet uppgick till – 0,37 (- 0,41) SEK baserat på antalet registrerade
aktier på balansdagen. Det genomsnittliga resultatet per aktie för perioden var -0,38 (-0,41).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 300 (-7 098) KSEK.
Banktillgodohavanden uppgick till 88 324 (64 092) KSEK vid periodens slut.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019
•
•
•
•
•

Den riktade och företrädesemissionen som påbörjades i Q2
slutfördes i juli med ett nettotillskott till kassan av 62,6
MSEK.
Kundstocken ökade med 10 % under kvartalet till 382. Två
ytterligare kunder är nu i produktion och totalt har vi nu 19
kunder i sen uppskalning och i produktion.
Försäljningen i Nordamerika t.o.m. Q3 är ca 10 gånger högre
än förra året.
Marknadspositionen i Östeuropa fortsätter att förstärkas
med ett flertal kunder som närmat sig produktionsskala eller
skalar upp sin produktion.
Vi har erhållit beslut om en finansiering på 250 KSEK för
marknadsutveckling i Asien från Tillväxtverket.
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Viktiga händelser efter periodens utgång 30 september 2019
•
•

Vi annonserade samarbetet med vår nya distributör i Kina, Gene Co., 15 oktober. Med dem som
distributör i Kina förstärker vi väsentligt vår geografiska täckning i landet och kraft i
försäljningsprocessen.
På vår hemsida http://www.bio-works.com/ ger vi löpande uppdateringar om vad som händer i
företaget.

VD:s kommentar
Bästa aktieägare,
Tredje kvartalet 2019 har präglats av god orderingång och försäljning. Perioden är väsentligt bättre
jämfört med Q3 2018. Responsen från nya kunder som testar våra produkter är fortsatt mycket positiv.
Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna under tredje kvartalet 2019.
Ökad försäljning tredje kvartalet 2019. Bolagets försäljning under Q3
var 1 629 KSEK vilket är 147% högre än motsvarande kvartal förra
året. Även orderingången är noterbart högre (86 %). Tillväxten
kommer huvudsakligen från bolagets kunder som befinner sig i sen
uppskalningsfas och produktion. En utveckling som innebär att
bolaget ges en kvartalsvis jämnare och högre försäljning. Den starka
tillväxten av uppskalningskunder i Nordamerika syns tydligt i
försäljningssiffrorna som fram till och med Q3 är nästan 10 gånger
högre jämfört med förra året.
Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio-Works starka kundtillväxt under Q3 ger bolaget en breddad
kundbas, framförallt i Nordamerika och Asien. Efter tredje kvartalet 2019 har bolaget 382 aktiva
kunder jämfört med 348 kunder efter andra kvartalet. Med stor sannolikhet kommer vi överträffa
årsmålet 400 aktiva kunder. Vi ser en fortsatt bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i
uppskalningsfaserna och produktion. Bolaget har efter tredje kvartalet 55 kunder i uppskalningsfas.
Bland dessa befinner sig 8 kunder i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion, där vi per
utgången av Q3 hade 11 kunder. Av dessa 11 kunder ingår en producent av ett FDA-godkänt läkemedel
med global försäljning.
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Fortsatt god utveckling för WorkBeads affimAb. Under Q3 har
flera läkemedelsproducerande bolag börjat testa WorkBeads™
affimAb. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och
renhet vid produktion av antikroppar. Den ökade renheten
attraherar kunder i tidig uppskalningsfas och kundtester visar att
WorkBeads affimAb adderar värde för kunderna. Med en tydlig
differentiering, såsom renhet, jämfört med konkurrenternas
produkter är vår bedömning att vi kommer att kunna ta
marknadsandelar inom detta område.
Välpositionerade inför framtiden. Under 2019 fortsätter vi
ambitiöst arbetet att bredda vår kundbas geografiskt och ge stöd
till våra kunder i uppskalningsfas och produktion. I Östeuropa är utvecklingen av dessa kundgrupper
mycket god och vår marknadsposition förstärks kontinuerligt. Asien och Nordamerika är allt viktigare
för vår försäljning och är de marknader där vi räknar med störst tillväxt de närmaste åren.
Försäljningsökningen i Nordamerika hittills i år är särskilt tydlig (ungefär 10 gånger högre t.o.m. Q3
jämfört med föregående år). Även prospekt- och kunduppbyggnaden är mycket god vilket resulterar i
återkommande större uppskalnings- och produktionsorder. I Asien förstärker vi vår
distributionsorganisation, framförallt i Kina med en större och starkare distributör för att öka vår
förmåga att täcka hela landet. Vi kommer även inom den närmaste tiden ta beslut om distributör för
Indien och ASEAN-länderna. Centralt har vi förstärkt resurserna för prospektuppföljning (Inside Sales’)
med syfte att bättre kunna följa upp allt fler kundkontakter och öka våra Key Account Managers tid för
kundmöten.
För Bio-Works är det av stor vikt att tidigt komma in i våra
kunders uppskalningsprojekt och säkerställa att våra produkter
integreras i produktionsprocessen. Då får vi långsiktigt stabil
försäljning genom den tröghet som finns för att byta leverantör
i färdiga processer. Vi förstärker nu försäljningsorganisationen
globalt med ökad fokus mot dessa kunder. I det arbetet ingår
även att öka vår interna bioprocesskompetens och med vårt
utökade nätverk skapa ett effektivare försäljningsarbete mot
större läkemedelsbolag och kontraktstillverkare.
Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2019 och framåt.

Uppsala 18 oktober, 2019
Mats Johnson
VD, Bio-Works Technologies AB
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Koncernen

Resultat per aktie baserat på registrerade aktier på balansdagen var –0,37 (SEK). För jan-sep så var
resultatet per aktie per balansdagen – 1,10 (SEK). Det genomsnittliga resultatet per aktie för perioden
var -0,38 (-0,41).

Koncernens utveckling under perioden juli – september 2019
Orderingång
Bio-Works orderingång ökade med 86 procent till 1 245 KSEK under tredje kvartalet 2019 jämfört med
670 KSEK under 2018. Det beror till stor del på ökad andel återkommande kunder framförallt i Europa,
samt att marknadsbearbetningen i Nordamerika och Asien har börjat resultera i försäljning med högre
volymer från uppskalnings- och produktionskunderna. De fortsatta ansträngningarna att utöka
kundbasen har lett till flertalet nya kunder. Antal aktiva kunder har ökat från 348 till 382, dvs. en ökning
om 10 procent.
Våra data för WorkBeads affimAb öppnar vägen till många nya
prospekt och kunder som vill rena monoklonala antikroppar.
Även våra produkters prestanda för rening av peptider och
oligonukleotider ger stort intresse för att testa våra produkter.
Som exempel kan nämnas en studie från ett av världens största
läkemedelsbolag där man undersökte separationsmediets
påverkan på separationseffektiviteten, där WorkBeads var den
enda resinen som inte orsakade deformation av
elueringsprofilen och därmed gav högre renhet och utbyte av
målsubstansen.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet 2019 med 147 procent jämfört med tredje kvartalet
2018 och uppgick till 1 629 (659) KSEK. Som tidigare nämnts kan vi förvänta oss en ojämn försäljning
mellan kvartalen pga av att några få enskilda order för produktion är en stor andel av den totala
försäljningen. Kvartalsresultatet påverkas starkt av i vilket kvartal dessa placeras.
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Omsättningen per region visar en bra ökningstakt i alla regioner, särskilt i Nordamerika där vi efter Q3
ligger nästan 10 gånger högre än förra året. Vi ser även en ökande tillväxttakt i Asien. Tappet i Sverige
beror även fortsatt på att vår störste kund ej beställt något i år.

Resultat
Resultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till -11 397 (-7 904) KSEK. Ökningen av förlusten förklaras
främst av ökade personalkostnader där förra årets anställningar nu slår igenom fullt ut samt
konsulttjänster inom säljorganisationen.
Personalkostnaderna uppgick till - 6 900 (- 5 188) KSEK vilket förklaras av att antalet anställda ökade
med 5 personer till 33 (28) jämfört med tredje kvartalet 2018.
Kostnaderna för råmaterial och andra förnödenheter minskade med 64 KSEK till -201 (-265) KSEK. De
övriga externa kostnaderna blev –5 535 (-2 998) KSEK, en ökning på 2537 KSEK som en följd av ökad
andel köpta externa tjänster och lokalytor.
Avskrivningarna minskade under tredje kvartalet 2019 med 38 KSEK till -538 (-576) KSEK jämfört med
motsvarande period föregående år, där planerade investeringar har senarelagds samt att bolagets
patent är fullt avskrivna.
Rörelseresultatet tredje kvartalet 2019 minskade med 3 402 KSEK till -11 317 (-7 915) KSEK jämfört med
tredje kvartalet 2018.
Periodens finansnetto uppgick till - 79 (11) KSEK där minskningen förklaras av den svagare kronan vilket
gav en förändring på -113 KSEK.

Finansiering och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 300 (-7 098) KSEK. I kassaflödet ingår att
likviden från nyemissionen inkom i perioden.
Periodens kassaflöde uppgick till 53 258 (-7 148) KSEK och beror på att den återstående likviden av
nyemissionen tillföll bolaget. Likvida medel vid periodens slut var 88 324 (64 092) KSEK.
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Aktieägare
Per 30 september 2019 hade Bio-Works Technologies AB 2 186 aktieägare (2 131 per 28 juni 2019).

Medarbetare
Det genomsnittliga antalet medarbetare i Bio-Works koncernen under tredje kvartalet 2019 har varit
30,4 (27,3) och i slutet av perioden var antalet heltidssysselsatta 33 (28) personer.

Redovisningsprinciper
Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1(K3). De tillämpade reglerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för ett förvärv
utgörs av verkligt värde på tillgångar och skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade
tillgångar, övertagna skulder och eventuella förpliktelser i ett företagsförvärv värderas till verkliga
värden oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av
identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Förvärvskostnader kostnadsförs när de
uppkommer.
Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar är
dagskursmetoden använd. Samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar är därvid
omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs.
Uppkomna omräkningsdifferenser är redovisade direkt mot eget kapital.
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Finansiella rapporter
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Moderföretag
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Risker
Bio-Works Technologies AB och dotterföretaget Bio-Works Sweden 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.

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.

Revision
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
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Uppsala 18 oktober 2019

Peter von Ehrenheim
Styrelseordförande

Thomas Pollare
Styrelsemedlem

Lena Söderström
Styrelsemedlem

Kirsti Gjellan
Styrelsemedlem

Thomas Eklund
Styrelsemedlem

Patrick Van de Velde
Styrelsemedlem

Mats Johnson
VD

Certified Advisor
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, är företagets Certified Adviser vid Nasdaq First North, Stockholm

Nästa rapportdatum
Kvartalsrapport Q4 2019

14 februari 2020

Årsstämma
Årsstämma för 2019 kommer att hållas 15 maj 2020.
För ytterligare information,
Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37
Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden
Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom
ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2019-10-18 kl. 13.00.
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