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BICO Group AB antar nya finansiella mål
BICO Group AB 559050-5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO)

BICO Group AB:s styrelse har idag antagit nya finansiella mål. Detaljerad information om de nya 
finansiella målen kommer att presenteras av Erik Gatenholm, Vd, och Mikael Engblom, Interim 
CFO, på den digitala kapitalmarknadsdagen den 10 november 2022 (idag), som börjar kl. 09:15 
CET. Under kapitalmarknadsdagen kommer BICO Group AB även att presentera bolagets strategi, 
produktutbud, marknader, finansiella ställning och Vision 2030.

Finansiella mål
- Tvåsiffrig organisk tillväxt exklusive valutaeffekter
- EBITDA-marginal minus balanserade utvecklingskostnader > 10 procent
- Nettoskuld/ EBITDA < 3,0 x

”De nya finansiella målen har utformats för att stödja egenfinansierad lönsam tillväxt och vår 
Vision 2030 – att senast 2030 bli världens ledande företag inom laboratorie-automatisering inom 
utveckling av behandlingar.” 
Erik Gatenholm, vd och koncernchef, BICO Group AB

Ramverk för de finansiella målen
- Gäller från 2023 på medellång sikt.
- Tillväxtmålen speglar möjligheter för marknadstillväxt.
- Marginalmålet säkerställer vårt fokus på lönsamhet, inklusive totala forsknings- och 
utvecklingsutgifter, och möjliggör ett positivt kassaflöde exklusive förvärvsrelaterade poster.
- Nettoskuldmålet möjliggör flexibilitet i framtida finansieringsalternativ.

Kapitalmarknadsdag, digital
torsdagen den 10 november 2022Datum: 

09:15–11:45 CETTid: 
 
Välkommen att delta på kapitalmarknadsdagen!
Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas i realtid på internet. För att delta i evenemanget, 
använd  . En inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att göras tillgänglig på vår denna länk
webbplats kort efter evenemanget.

För mer information, vänligen kontakta:
Carsten Browall, styrelseordförande, BICO Group AB
E-post: cb@bico.com

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
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Om BICO
BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för livräddande behandlingar 
genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life 
science-lösningar som kombinerar biologi och teknik (biokonvergens). Företaget fokuserar på att 
utveckla, tillverka, sälja och stödja life science-utrustning, förbrukningsvaror och reagenser för 
både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter på marknaden, 
försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har 
citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm 
under: BICO.

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 2022-11-10 07:00 CET.
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