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ANNONS

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: 17 nov – 1 dec 2021 
Emissionsbelopp: 15 MSEK
Teckningskurs: 20,50 SEK

Teckningsåtaganden: BPC Instruments har 
erhållit teckningsåtaganden på ca 10 MSEK, 
motsvarande ca 66,6 procent av den totala 
 emissionsvolymen.

Teckningsanmälan:  
bioprocesscontrol.com/subscription-for-shares/
Kontakt: ir@bpcinstruments.com

BPC Instruments bjuder in till teckning 
– breddar till nya bioteknikbranscher  

BPC Instruments såg ljuset år 2005 i 
Lund. Instrumentbolagets tre grundare 
har alla koppling till Lunds universitet: 
Jing Liu, docent i bioteknik, Kristofer 
Cook, medgrundare till framgångsrika 
bolag som Bioextrax och Carbiotix, samt 
Gustaf Olsson, professor emeritus vid in-
stitutionen för Industriell elektroteknik 
och automation. 

BPC specialiserar sig på att utveckla och 
sälja automatiserade instrument för an-
vändning inom bioteknikindustrin. Dessa 
ger möjlighet till effektivare analyser. 
Hittills har starkt fokus legat på biogas-
sektorn, men BPC gör nu en nyemission i 
samband med notering för att ta sig in på 
ytterligare marknader. 

– Vi vill replikera vår framgång inom 
biogas till nya marknader. Med vår affärs-
modell kan vi öka vår omsättning betyd-
ligt, utan att proportionellt utöka teamet 
som idag består av nio anställda, säger Jing 
Liu, vd på BPC Instruments.

Det krävs därmed inga större kostnader 

för att kunna växa, samtidigt som bolaget 
insett att produkterna även är efterfrå-
gade på marknader som avloppsrening, 
nedbrytning av plast, framställning av bio-
etanol och biovätgas, djurutfodring, och 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Säljer till nära 70 länder
År 2009 lanserades det första instrumen-
tet, och BPC har idag en väletablerad 
portfölj som skyddas av över 20 patent. 
Produkterna säljs till såväl industrier som 
universitet och forskningsinstitut i nära 70 
länder. BPC är ledande inom sin nisch och 
uppskattar att de har 90 procent av den 
globala marknaden för råvaruanalys för 
biogasproduktion. 

Omsättningen låg år 2020 på 24 miljo-
ner SEK med en vinst på cirka 5 miljoner 
SEK. Produkterna mäter gasvolym och 
hastighet, så att användaren kan analysera 
och förbättra processen. Automatisering-
en löser en rad problem, menar Jing Liu:

– Manuella mätningar orsakar slump-
mässiga fel och dålig datakvalitet. Till ex-
empel är det tidskrävande och tar mycket 
 resurser att följa nedbrytningen av plast 
manuellt. Analysen förlitar sig också på 
individuella kunskaper och saknar stan-
dardisering, vilket betyder att resultatet 
kan bli olika från person till person, trots 
samma procedurer.  

De automatiska instrumenten från BPC 
ger dessutom användarna fjärråtkomst till 
data.

– Instrumenten ger högre kvalitet och 
effektivare analys. I vanliga fall är männ-
iskor den begränsande faktorn, men det 
här förändrar spelet. Begränsningen blir 
istället kapaciteten, och kapaciteten kan 
man enkelt höja genom att ha fler instru-
ment, säger Jing Liu.

Gynnas av global miljöinriktning
Teknologin som används är unik och går 
att applicera på en mängd marknader. Af-
färsmodellen går ut på att sälja produkter 
dels direkt, dels indirekt genom 14–15 dist-
ributörer. 

– Ett till tre år efter det första köpet kom-
mer sedan efterfrågan från nöjda kunder 
som vill öka kapaciteten och köpa fler pro-
dukter. Runt 90–95 procent av vår försälj-
ning sker till länder utanför Sverige. Vi har 
byggt upp ett bra rykte. 

Miljömål i Sverige, EU och globalt, till-
sammans med nya regleringar, global om-
ställning till hållbarhet och efterfrågan på 
utsläppskontroll – allt det här ser BPC som 
en säker indikation på att de har stor chans 
att lyckas inom nya branscher. 

– Trots att många företag i energisektorn 
haft problem så har vi lyckats växa även 
under pandemin, och stärkt vår ledande 
position. Våra produkter, vårt team och 
vår affärsmodell passar in på marknaden 
och miljömålen. Konceptet, där vi jobbar 
med miljöteknik och hållbarhet, möter nu-
tida och framtida behov. Våra produkter 
hjälper till i arbetet för rent vatten och ren 
energi, minskade utsläpp, bättre jordkva-
litet, och minskning av plast i haven och 
plastföroreningar. 

Accelererar för att möta 
 efterfrågan
BPC planerar att utveckla ytterligare verk-
tyg, bland annat sådana som ska kunna 
mäta människors tarmhälsa. Teamet bak-
om har både kunskap och internationali-
tet som styrkor, med personer från bland 
annat Sverige, Mexiko, Kina, Rumänien, 
Turkiet och Ungern. 

– Vi har en stabil historia och visat att 
även när ekonomin är lidande kan vi växa. 
BPC är med andra ord ett bra exempel på 
ett företag med låg risk och stor potential, 
och vi vill nu replikera vår framgång inom 
biogas till nya områden, säger Jing Liu. 

10 miljoner SEK är säkrade i emissio-
nen genom teckningsåtagare. Med kapi-
talet vill BPC Instruments förbättra både 
produktionen och kundsupporten, öka 
utvecklingstakten, och stärka verksamhe-
tens buffert. Dessutom vill de särskilt ex-
pandera verksamheten i USA och Kina. 

– Vi gör en intressant transition mellan 
marknader, från en enskild nisch till flera 
industrisektorer inom bioteknologi. Fokus 
ligger på ren teknologi och hållbarhet med 
förnybara resurser. Vår inriktning matchar 
perfekt med den globala efterfrågan på 
minskade utsläpp och fler gröna lösningar. 

– Nu tar vi in kapital för att möta den 
starka efterfrågan vi ser, nå ut ännu bre-
dare med våra produkter på nya markna-
der, och hålla kvar vår ledande position i 
branschen!

Från biogasindustrin 
tar nu BPC Instru-
ments AB klivet ut 
till fler branscher. 
Lund-bolaget gör en 
nyemission av aktier i 
samband med notering 
på Spotlight, för att ta 
in kapital som stöttar 
breddningen av verk-
samheten.

”Vi vill replikera vår 
framgång inom 
 biogas till nya 
 marknader.”

– Våra produkter hjälper till i arbetet för rent vatten och ren energi, minskade utsläpp, bättre 
jordkvalitet, och minskning av plast i haven och plastföroreningar, säger Jing Liu, vd och 
 grundare BPC Instruments.

De automatiserade instrumenten från BPC ger effektivare analyser inom bioteknik, som nedbrytning av plast, jordkvalitet och avloppsrening. 


