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BICO utser COO
Det är med glädje som BICO Group meddelar att Marius Balger har utsetts till Chief 
Operating Officer (COO) för BICOs fortsatta snabba tillväxtresa geografiskt såväl som 
affärsstrategiskt. Marius Balger kommer att ingå i koncernledningen och rapportera 
direkt till Erik Gatenholm, BICOs vd och koncernchef.

Marius Balger kommer att tillträda i sin nya roll den 1 mars 2023 och leda den strategiska 
utvecklingen av BICOs operativa effektivitet och kostnadskontroll. Med närmare 20 års erfarenhet 
inom den life science globalt var hans senaste roll Senior Vice President, Commercial Operations 
på , ett publikt life science-bolag med huvudkontor i Zürich, där han har arbetat sedan Tecan AG
2017. Innan Tecan AG hade Balger en lång och gedigen karriär som VD där han framgångsrikt 
drivit en global utvecklings- och tillverkningsorganisation för laboratorie-instrument inom 
biovetenskap och inom in vitro-diagnostik.

“Jag är oerhört glad över att välkomna Marius Balger till vårt team. BICO har utvecklats i snabb takt 
de sista åren, såväl avseende strategiska investeringar som av produktportfölj, och mognat till att 
bli en global och ledande leverantör inom life science. Med sin breda och djupa operativa 
erfarenhet är jag säker på att Marius har den kompetens, den vision och ihärdighet som krävs för 
att sätta rätt kompetenser och strategier på plats för att vi ska kunna leverera lönsam tillväxt.”
Erik Gatenholm, vd och koncernchef på BICO Group
 
“Jag brinner verkligen för den resa BICO Group befinner sig på, och jag är imponerad över bolagets 
snabba utveckling samt dess förmåga och fokus på att förändra och rationalisera arbetsmetoder 
genom att kombinera teknik med biologi. Jag ser fram emot att påbörja mitt arbete och tycker att 
det ska bli spännande att få ge mitt bidrag tillsammans med ett fantastiskt team.”
Marius Balger
 
I linje med BICOs tidigare kommunicerade strategi med fokus på kostnadskontroll, operativ 
effektivitet och decentraliserad organisation består BICO Groups koncernledning från och med 
idag, den 5 januari 2023, av följande personer: Erik Gatenholm vd och koncernchef, Hector 
Martinez CTO, Jacob Thordenberg CFO, Lotta Bus SVP & Head of Legal & HR. Från och med 1 
mars 2023 ingår även Marius Balger COO och Head of Corporate Development & M&A Artur Aira i 
BICOs koncernledning.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, President & CEO, BICO Group AB
Telefon Sverige: +46 73 267 0000
Telefon USA: +1 (650) 515-5566
E-post: eg@bico.com

Lotta Bus, SVP & General Counsel & HR, BICO Group AB
Telefon: +46 70 611 7508
E-post: lb@bico.com
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mailto:eg@bico.com
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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 2023-01-05 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 Mid-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com
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