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BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier 
och röster
Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission till 
Sartorius AG om totalt 6 408 626 aktier av serie B. Styrelsen beslutade om den riktade 
nyemissionen den 8 december 2022 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 
2022. Bolagsverket har under december månad registrerat de nya aktierna av serie B.

Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO 
Group AB (publ) till 70 494 895, varav 1 500 000 utgörs av aktier av serie A, motsvarande totalt 
15 000 000 röster, och 68 994 895 utgörs av aktier av serie B, motsvarande totalt 68 994 895 
röster. Totalt antal röster uppgår till 83 994 895. Aktiekapitalet uppgår till 1 762 372,375 kronor. 
Bolaget innehar inga egna aktier.

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

Denna information är sådan information som BICO Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-12-
30 08:00 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 Large-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com
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