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Kommuniké från extra bolagsstämma i BICO Group AB 
(publ)
Vid extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ) (”BICO” eller ”Bolaget”) idag den 14 
december 2022 beslutades följande.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt 
incitamentsprogram ( ) riktat till anställda inom BICO-koncernen. Motiven Co-worker LTIP 2022
bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang 
hos de anställda samt att kunna bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Co-worker LTIP 
2022 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas en rätt att erhålla 
teckningsoptioner beroende på Bolagets uppfyllande av vissa prestationskrav (se nedan) samt 
vara föremål för en tre och en halv årig intjäningsperiod. Co-worker LTIP 2022 kommer att 
omfatta nuvarande anställda (totalt cirka 900 individer), och deltagare som inom en överskådlig 
framtid kan komma att anställas inom BICO-koncernen. För att möjliggöra 
incitamentsprogrammet beslutade extra bolagsstämman även om en emission av högst 
2 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget BICO International AB. Baserat på 
befintligt antal aktier i Bolaget innebär Co‑worker LTIP 2022, vid utnyttjande av samtliga 2 500 
000 teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 62 500 kronor och en maximal 
utspädning motsvarande cirka 3,75 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i 
Bolaget.

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

Åsa Hillsten, Interim SVP & Head of Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: ash@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
14 december 2022, kl. 15:00 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 Large-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com
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