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Namnbytet är registrerat: CELLINK AB (publ)
heter BICO Group AB (publ)
Per dagens datum har namnbytet från CELLINK AB (publ) till BICO Group AB (publ) registrerats hos
Bolagsverket. Det nya namnet speglar koncernens affärsstrategiska agenda inom biokonvergens och
tydliggör även att BICO är en koncern som består av 11 dotterbolag fördelade på tre affärsområden.
”På fem år har vi byggt en världsledande koncern som erbjuder något unikt – nämligen en revolution

inom biokonvergens. Detta koncept är så starkt och vägledande för oss att vi beslutat oss för att
namnge bolaget efter det. Genom att kombinera olika tekniker som robotik, artificiell intelligens,
datavetenskap och 3D-printning med biologi, bidrar vi till att våra kunder kan förbättra människors liv
till det bättre. Vi har alltid utmanat och utvecklat branschen. Detta kommer vi fortsätta med fast i en
ny kontext då det nya namnet frigör än bättre möjligheter att kommunicera vårt erbjudande, våra
planer framöver och hur vi bidrar till att skapa framtidens hälsa”, säger Erik Gatenholm, vd och

koncernchef BICO.

Byte av ticker från CLNK till BICO
Aktiens kortnamn (ticker) CLNK kommer att ändras till BICO. Aktiens ISIN-kod och orderboks-ID
kommer att vara oförändrat. Sista dag för handel med aktiens nuvarande ticker blir fredagen den 13
augusti 2021. Första dag för handel med aktiens nya ticker blir måndagen den 16 augusti 2021. Detta
är ett rent administrativt ärende och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.
Lansering av BICO
Lansering av det nya bolagsnamnet med logotyp och visuell identitet i samband med offentliggörande
av delårsrapport januari-juni 2021 den 18 augusti 2021.
Offentliggörande av första delårsrapporten som BICO Group AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2021 blir den första från BICO Group AB (publ). Rapporten kommer
offentliggöras onsdagen den 18 augusti kl. 08:00 (CEST) och finnas tillgänglig på www.bico.com samt
www.bico.com/investerare. BICO arrangerar även en telefonkonferens kl. 14:00 (CEST) samma dag.
För mer information om telefonkonferensen klicka här.
Pressmeddelanden och nyheter från BICO
Pressmeddelanden och nyheter kommer framöver att skickas med BICO Group AB (publ) som
avsändare. All historik och data som finns kopplat till då bolaget hette CELLINK AB (publ) finns
fortfarande kvar i pressmeddelandearkivet. Fram till den 18 augusti används
www.cellink.com/investerare, därefter www.bico.com/investerare.

BICO är moderbolaget i koncernen och dotterbolagen behåller sina namn
Koncernen består av 11 dotterbolag fördelade på tre affärsområden: Bioprinting (CELLINK, MatTek,
Visikol och Nanoscribe), Biosciences (CYTENA, CYTENA Bioprocess Solutions, Dispendix och Discover
Echo) och Bioautomation (SCIENION, CELLENION och Ginolis).
Namnbytet gäller moderbolaget och inte dotterbolagen. Dessa behåller sina namn. CELLINK är och
förblir ett världsledande varumärke inom 3D-bioprintning. CELLINK är ett helägt dotterbolag till BICO
och kommer fortsätta sitt målinriktade arbete med fokus på bioprintning av mänskliga organ och
vävnader. För mer information om CELLINKs innovativa produktportfölj och erbjudande inom 3Dbioprintning vänligen besök www.cellink.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, vd
Telefon: +46 73 267 00 00
E-mail: eg@cellink.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: +46 708 30 08 90
E-mail: il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti
2021, kl. 15:10 (CEST).

