
 
 
 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 1 december 2016 
 
 

 
Lösen av optionsprogram  
 
Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat 
till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under 
inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 
procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat 
huvudaktieägarnas innehav i motsvarande grad.  
 
Huvudaktieägarna i Bactiguard, Christian Kinch och Thomas von Koch inrättade 
2012 ett köpoptionsprogram på deras innehav av B-aktier i Bactiguard. Programmet 
riktade sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard, som 
genom att utöva optionsrätten kunde förvärva aktier från huvudaktieägarna under 
perioden 15 - 30 november 2016.  
 
Under inlösenperioden har totalt 688 000 B-aktier förvärvats genom 
optionsprogrammet, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av 
rösterna vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i motsvarande grad.  
 
Efter avslutat köpoptionsprogram innehar de två huvudaktieägarna vardera aktier 
motsvarande 28,3 procent av kapitalet och 39,6 procent av rösterna i bolaget.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Fredrik Järrsten, CFO, Mobil: +46 72 550 00 89 
 
Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08:00 CET. 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en 
infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av 
medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska 
användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande 
problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda 
kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och 
patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster 
och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. 
Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och 
företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och 
blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och 
Latinamerika. Företaget har omkring 60 medarbetare runt om i världen, främst på 
huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se 

   

http://www.bactiguard.se/

