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På väg mot lönsam tillväxt
Bio-Works Technologies. Uppdatering Q3 2022. Idag rapporterar Bio-Works 
Technologies AB försäljningen för det tredje kvartalet 2022, ytterligare ett starkt 
kvartal med produktförsäljning som uppnådde 7,2 MSEK, en ökning som motsvarar 
+51 % jämfört med samma period ifjol. Hittills i år har Bio-Works nettoförsäljning 
växt med 94% till 25,3 MSEK. Orderstocken växte till 16,1 MSEK, från 11,1 MSEK 
vid halvårsskiftet.

”Vi är mycket nöjda med resultatet i Q3, nettoförsäljningen ligger i linje med våra förväntningar” 
säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

Nordamerika försätter att växa snabbast (369% vs Q3-21) och möjligheten för fortsatt hög tillväxt 
i nyckelregionen är stor. Företagets satsning på regioner med höga koncentrationer av biotech 
bolag har gett resultat—UK har växt med 592% och DACH-regionen med 78% under årets första 
tre kvartal.

Planen ligger fast
Bio-Works har under perioden arbetat fram en uppdaterad plan för de kommande fem åren. Målet 
att nå breakeven under 2024 är nu inom räckhåll och goda förutsättningar finns för att nå en 
EBITDA nivå över 30% inom planeringsperioden. Koncernen är välkapitaliserad med 73,2 MSEK i 
likvidamedel vid periodens slut. Denna likviditet tillsammans med förväntade intäktsökningar gör 
att ledning och styrelse bedömer att koncernen når lönsamhet utan behov av ytterligare 
kapitaltillskott.
 
God framdrift på strategiska projekt
Lanseringen av GoBio, den nya produktlinjen med prepackade kolonner, har fått ett väldigt bra 
mottagande på marknaden och inkommande order uppnår redan 4,3 MSEK fram till 30 
september.

En viktig del av företagsstrategin är ett fortsatt fokus på kundanpassade, skräddarsydda 
lösningar. Biotech-branschen i stort genomgår en diversifiering av produktutbudet, en förändring 
driven av framväxten av nya behandlingar i teknisk framkant, inom exempelvis genterapi.

”För 15 år sen dominerades biotechmarknaden av en typ av molekyl—antikroppar,” säger Royce. 
”Nu ser vi en snabb diversifiering till andra strukturer—vissa mer komplexa, andra mindre 
komplexa. Diversifieringen driver ett behov av nya lösningar som är specifika för dessa nya 
strukturer. Det här är en utveckling som gynnar Bio-Works eftersom vår organisation och 
produktion gör oss flexibla och snabbfotade. Vi ser stora möjligheter för Bio-Works att samarbeta 
nära våra kunder för att ta fram unika lösningar som effektivisera produktionen av dessa nya 
klasser av läkemedel.”
 
Positiva resultat av kvalitetsgranskningar
Under det tredje kvartalet har branschen återupptagit fysiska revideringar av leverantörer, som 



PRESSMEDDELANDE
21 oktober 2022 10:15:00 CEST

    Bio-Works Technologies Virdings Allé 18 SE-754 50 Uppsala• •

varit pausade under pandemin. Bio-Works kvalitetsledningssystem (QMS) har granskats av 
auditörer från två internationella biotechbolag. I båda fallen har revisorerna bedömt att Bio-Works 
ISO 9001:2015 QMS uppfyller kvalitetskraven för användningen av WorkBeads- och  GoBio-
produkter i deras produktion.

Kontakter
För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, , eller www.bio-works.com
kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: , jonathan.royce@bio-works.com
telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works
Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från 
laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och 
partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga 
för alla. Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya 
metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, 
används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare 
läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, 
Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av 
direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”
BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-

.works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-21 10:15 CEST.
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