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BICO Group utnämner ny CFO
BICO Group AB meddelande idag att Jacob Thordenberg utsetts till Group CFO. 
Thordenberg kommer att tillträda sin nya position som Group CFO idag, den 2 januari 
2023, och ingå i koncernledningen.

Jacob Thordenberg har en master i Corporate and Financial Management och över tio års 
erfarenhet av företagsförvärv från Deloitte, Telia och BICO Group AB. Hans senaste roll var som 
Head of M&A på BICO, där han varit sedan december 2021. 
 
– Vi är oerhört glada över att få välkomna Jacob till BICOs koncernledning. Hans tidigare 
erfarenhet av att leda viktiga initiativ för att stärka lönsamheten och kassaflödet på BICO samt 
alla företagsförvärv kommer att vara en stor tillgång för oss på vår ambitiösa resa framåt. Jacob 
har mycket god kännedom om alla bolag i koncernen och har integrerat många av dem under 
2022, vilket har lett till betydande förbättringar, säger Erik Gatenholm, VD och koncernchef.
 
Thordenberg efterträder Mikael Engblom som haft rollen som Interim CFO sedan maj 2022. 
Engblom kommer att fortsätta stödja bolaget som rådgivare för strategiska projekt.
 
– Jag skulle vilja uttrycka min innerliga tacksamhet till Mikael Engblom för hans värdefulla bidrag 
till BICOs utveckling och önska honom all lycka i framtiden. Vi är mycket tacksamma över att ha 
honom kvar under övergångsperioden samt därefter som rådgivare, tillägger Erik Gatenholm.

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

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
2 januari 2023 kl. 10:00 CET.
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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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