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Rolf Classon föreslås till ny ordförande i BICO Group AB 
(publ
Valberedningen i BICO Group AB (publ) föreslår Rolf Classon till ny styrelseordförande.

Valberedningen i BICO Group AB meddelar idag att den föreslår årsstämman att välja Rolf 
Classon till ny styrelseordförande i bolaget. Rolf Classon är sedan april 2022 styrelseledamot i 
BICO Group AB. Rolf Classon är en erfaren ledare inom hälso- och sjukvårdsbranschen med 
många års erfarenhet i ledande positioner inom life-science. Han verkar för närvarande som vice 
ordförande i styrelsen för Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, ordförande i Hill-Rom Holdings 
Inc., samt styrelseledamot för Catalent Inc. Under sin karriär har Classon varit styrelseordförande 
i Tecan Group Ltd., Swedish Orphan International och ordförande i Bayer HealthCare AG:s 
verkställande kommitté samt styrelseledamot för Millipore Corporation.

Nuvarande styrelseordförande Carsten Browall har inför 2023 årsstämma avböjt omval.

”Vi är mycket nöjda över att kunna föreslå Rolf Classon som ny styrelseordförande för BICO och 
vill samtidigt tacka Carsten Browall för hans framgångsrika arbete för styrelsen och BICOs 
tillväxtresa sedan 2018.”

Malin Björkmo, valberedningens ordförande BICO Group AB

Valberedningen kommer i övriga delar att presentera sitt fullständiga förslag och motiverade 
yttrande i samband med kallelse till 2023 årsstämma.

För frågor hänvisas till:
Malin Björkmo, valberedningens ordförande
Mobil: 0705-88 99 63
E-mail: malin@bjorkmoadvisors.se

Åsa Hillsten, Senior Advisor Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: 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 Mid-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com
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