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EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, 
HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA 
ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION 
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA 
YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I 
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

BICO och Sartorius har träffat en överenskommelse om att 
ingå ett strategiskt samarbete, följt av en riktad 
nyemission om 487 MSEK till Sartorius
Styrelsen i BICO Group AB (publ) (" " eller “ ”) har utnyttjat bemyndigandet från BICO Bolaget
årsstämman att emittera upp till 6 408 626 B-aktier (" ") till fullo, motsvarande tio Nya Aktier
procent (10 %) av utestående aktier i Bolaget före transaktionen, genom en riktad nyemission ("

") till Sartorius AG (" "). Teckningskursen för Nyemissionen uppgår till Nyemissionen Sartorius
76,00 kronor per aktie (" "), motsvarande en premie om 2,7 procent jämfört med Teckningskursen
det volymviktade genomsnittspriset för de tre (3) senaste handelsdagarna för BICOs B-aktier på 
Nasdaq Stockholm, innan den 8 december (" "). Genom Nyemissionen kommer 3-dagars VWAP
Bolaget tillföras 487 miljoner kronor, före transaktionskostnader, och genomförandet av 
Nyemissionen kommer att öka Sartorius ägande med cirka 9,1 procent av aktierna och 7,6 
procent av rösterna i BICO. Tillsammans med Sartorius befintliga innehav i BICO uppgår det 
totala ägandet till cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna.

I samband med Nyemissionen, har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå 
ett omfattande teknik- samt försäljnings- och marknadssamarbete. Som en del av partnerskapet 
kommer båda företagen att ingå forsknings- och utvecklingssamarbeten avseende 3D-printing för 
celler och tillhörande teknologier samt digitala lösningar för arbetsflöden för cellinjeutveckling. 
Dessutom innefattar överenskommelsen att Sartorius ska bli distributör av BICO-produkter i 
Asien-Stillahavsområdet (APAC).

“Det strategiska samarbetet med Sartorius förväntas avsevärt utöka vår närvaro och accelerera 
tillväxten i Asien-Stillahavsområdet, där BICO idag har en betydande expansionspotential. BICO 
kommer att få tillgång till värdeskapande, kompletterande teknologier och produkter, vilket 
kommer att förbättra vårt nuvarande kunderbjudande inom bio-printing och labbautomation. Vi 
betraktar Sartorius ägande i BICO som en verifiering av BICOs tillväxtstrategi," kommenterar Erik 
Gatenholm, VD och medgrundare till BICO.

”Samarbetet med BICO kommer att göra det möjligt för oss att gemensamt stärka vår 
verksamhet inom mycket dynamiska områden som avancerade cellmodeller och digitala 
arbetsflöden inom forskning och utveckling för läkemedel. Vi kommer ytterligare stärka båda 
företagens position på de snabbt växande asiatiska marknaderna med mycket differentierande 
och relevanta teknologier. Vi är övertygade om att det strategiska partnerskapet och 
investeringen i BICO kommer att skapa värde för båda parter,” kommenterar Gerry Mackay, 
styrelseledamot och chef för Lab Products & Services-segmentet hos Sartorius.
 
Om Sartorius
Sartorius har sitt huvudkontor i Göttingen, Tyskland, och är en ledande internationell partner för 
life-science forskning och biotech-industrin som är noterad på Frankfurtbörsen, med ett 
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börsvärde om cirka 23 miljarder euro. Företaget har årligen uppvisat en tvåsiffrig genomsnittlig 
tillväxttakt och har regelbundet utökat sitt erbjudande genom förvärv av kompletterande 
teknologier. Under räkenskapsåret 2021 uppvisade Sartorius en nettoomsättning om cirka 3,45 
miljarder euro. I slutet av 2021 var nästan 14 000 personer anställda vid koncernens cirka 60 
tillverknings- och försäljningsanläggningar, verksamma för kunder över hela världen.

Med innovativa laboratorieinstrument och förbrukningsvaror koncentrerar sig koncernens Lab 
Products & Services-segment på att tillgodose behoven hos laboratorier som utför forskning och 
kvalitetskontroll på läkemedels- och biotech-företag samt hos akademiska forskningsinstitut. 
Segmentet Bioprocess Solutions med sin breda produktportfölj har fokus på engångslösningar 
som hjälper kunder att tillverka biotekniska läkemedel och vacciner på ett säkert och effektivt 
sätt.
 
Nyemissionen
Nyemissionen i korthet:

Nyemissionen innefattar totalt 6 408 626 Nya Aktier till Sartorius, beslutat av styrelsen 
baserat på bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2022.
Teckningskursen per Ny Aktie uppgår till 76,00 kronor och har beslutats av Bolagets 
styrelse efter förhandlingar på armlängds avstånd med Sartorius. Teckningskursen 
motsvarar en premie om 2,7 procent jämfört med 3-dagars VWAP om cirka 74,02 kronor 
per aktie.
Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras 487 miljoner kronor, före 
transaktionskostnader.
Nyemissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och 
cirka 7,6 procent av antalet röster i BICO. Sammantaget kommer Nyemissionen öka antalet 
aktier i Bolaget med 6 408 626 till 70 494 895 och antalet röster med 6 408 626 till 83 994 
895, fördelat mellan 1 500 000 A-aktier och 68 994 895 B aktier, efter Nyemissionens 
genomförande. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 160 215,65 kronor, från cirka 1 602 
156,725 kronor till cirka 1 762 372,375.
Genomförandet av Nyemissionen kommer att öka Sartorius ägande med cirka 9,1 procent 
av aktierna och 7,6 procent av rösterna i BICO. Tillsammans med Sartorius befintliga 
innehav i BICO uppgår det totala ägandet till cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent 
av rösterna.

 Bakgrund till det strategiska samarbetet
I samband med Nyemissionen, har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå 
ett omfattande teknik- samt försäljnings- och marknadssamarbete. Som en del av partnerskapet 
kommer båda företagen att ingå forsknings- och utvecklingssamarbeten avseende 3D-printing för 
celler och tillhörande teknologier samt digitala lösningar för arbetsflöden för celllinjeutveckling. 
Dessutom innefattar överenskommelsen att Sartorius ska bli distributör av BICO-produkter i 
Asien-Stillahavsområdet (APAC). Samarbetet kommer att baseras på ömsesidigt kommersiellt 
attraktiva villkor efter förhandlingar på armlängds avstånd.
 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets styrelse har i 
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samband med detta gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt olika alternativ för att 
stärka Bolagets finansiella ställning genom en kapitalanskaffning och kommit fram till att en 
riktad nyemission är det mest lämpliga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har 
kommit fram till att bland annat följandeskäl ger stöd för Nyemissionen:

Nyemissionen genomförs till en premie och Teckningskursen motsvarar en premie om 2.7 
procent jämfört med 3-dagars VWAP,
Nyemissionen kommer att ge Bolaget en betydande och välrenommerad långsiktig 
aktieägare i form av Sartorius,
tekniken samt försäljnings- och marknadssamarbetet med Sartorius i samband med 
Nyemissionen innebär flera kommersiella och strategiska fördelar för BICO,
Nyemissionen kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med 
mindre komplexitet för Bolaget än en företrädesemission,
en förstärkning av Bolagets finansiella ställning kommer att göra det möjligt för Bolaget att 
snabbare genomföra strategiska initiativ, och
vikten av en stark balansräkning när Bolaget navigerar i rådande marknadsförhållanden.

Användning av emissionslikviden
BICO avser att använda nettointäkterna från Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella 
ställning, för att accelerera Bolagets tillväxtagenda och ytterligare cementera dess redan 
väletablerade marknadsposition.
 
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman 
Vinge KB är legal rådgivare till BICO i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Gatenholm, President & CEO, BICO Group AB
Telefon: +46 73 267 0000
E-post: eg@bico.com

Mikael Engblom, Interim CFO BICO Group AB
Telefon: +46 700 918 604
E-mail: me@bico.com

Åsa Hillsten, SVP Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 700 818117
E-post: ash@bico.com

Denna information är sådan information som BICO Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-12-08 17:35 CET.

mailto:eg@bico.com
mailto:me@bico.com
mailto:ash@bico.com
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Om BICO
BICO är en ledande leverantör av life-science lösningar och laboratorieautomation som möjliggör 
effektivare utveckling av nya behandlingar med större specificitet och mindre behov av djurförsök.

Företaget använder biokonvergens som sitt operativsystem, och kombinerar avancerad teknologi 
med biologi för att effektivisera och automatisera arbetsflöden inom läkemedels- och 
biofarmaindustrin.

Med 32 000+ instrument installerade i över 65 länder, finns BICO-produkter och -lösningar i mer 
än 3 500 laboratorier, inklusive världens 20 främsta läkemedelsföretag, och har citerats i över 11 
000 publikationer.

Genom tre affärsområden – Bioprinting, Biosciences och Bioautomation – strävar BICO-gruppen 
mot den långsiktiga ambitionen att bidra till minskningen av världens organbrist och påskynda 
läkemedelsutvecklingen för att skapa framtiden för livräddande behandlingar.

BICO är noterat på Large-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en 
anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i 
Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till 
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan 
åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt 
svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i 
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (" ") och Securities Act
får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt 
överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som 
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig 
värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att 
registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva 
värdepapperna.

http://www.bico.com
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Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon 
jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra 
värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i 
samband med Nyemissionen.
 
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. 
Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser 
samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck 
som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", 
"kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", 
"potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller 
särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och 
förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän 
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav 
många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga 
politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i 
tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, 
redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av 
betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget 
bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande 
kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är 
svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, 
osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser 
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade 
uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen 
häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en 
mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den 
marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta 
pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras 
utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta 
eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla 
händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta
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