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Inbjudan till presentation av BICOs resultat för helåret 2022
BICOs helårsrapport för perioden januari till december som avslutades den 31 
december 2022 kommer att publiceras på engelska och svenska onsdagen den 22 
februari 2023 kl. 07:00 CET.

Efter att rapporten har släppts kommer en kombinerad webbsändning och telefonkonferens att 
hållas med möjlighet att ställa frågor.

Presentationerna kommer att hållas på engelska klockan 10:00 CET samma dag. 
Rapporten presenteras av VD och Koncernchef Erik Gatenholm och CFO Jacob Thordenberg.

Information om presentationen och om webbsändningen:
Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länk nedan. 
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bico-q4-2022/register
 
Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. 
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. 
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005818

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets webbplats:
https://bico.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter-och-presentationer/

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Hillsten, Senior Advisor Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: ash@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
13 februari 2023 kl. 07:00 CET.

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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