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BioGaia Invest (BGI) – ett nytt dotterbolag som 
fokuserar på innovativa investeringar för att främja 
BioGaias tillväxt 
 
Som en del av BioGaia AB:s ambition att växa och utvecklas som innovativt life 
science-företag har en separat enhet, BioGaia Invest (BGI), etablerats. Fokus för BGI 
kommer att vara att identifiera och investera i mindre företag som fokuserar på 
banbrytande teknik, tjänster och produkter som främjar BioGaias tillväxt. 
 
För att driva fortsatt stark tillväxt och för att fortsätta ligga i framkant inom forskning och innovation har 
BioGaia AB skapat BioGaia Invest (BGI). Totalt har 150 miljoner kronor avsatts för att möjliggöra 
investeringar mellan 5 och 15 miljoner kronor i spännande nya företag med fokus på banbrytande 
teknik, tjänster och/eller produkter. Sebastian Schröder, BioGaias EVP Business Development, har 
utsetts till vd för BGI. 
 
BGI kommer att skapa kommunikations- och informationskanaler som hjälper BioGaia att dra nytta av 
ny teknik och innovationer genom samarbete. Syftet är att skapa ett omgivande ekosystem som bidrar 
till BioGaias tillväxt. 
 
”Vi tror starkt på att BioGaia kommer dra nytta av den dynamiska miljön och den expertis inom ny teknik 
och innovationer som dessa företag kommer att ge,” säger Isabelle Ducellier, vd för BioGaia AB. 
 
BGI har hittills gjort två initiala investeringar i banbrytande företag inom sina respektive områden, 
Boneprox och Skinome. 
 
Boneprox är ett företag som specialiserar sig på artificiell intelligens inom tandvården, med fokus på att 
koppla ihop tandvård med sjukvård. Med Boneprox patenterade teknik kan man bland annat upptäcka 
benskörhet genom helt vanliga tandröntgenbilder. Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom som 
kännetecknas av låg bentäthet, vilket orsakar ett skört skelett. Tidig diagnos är avgörande för att 
förhindra att sjukdomen blir en stor börda, både för patient och vård. 
 
BGI har investerat cirka 10,5 miljoner kronor i Boneprox i en riktad emission där även tidigare ägaren, 
riskkapitalbolaget Backing Minds, deltar. I samband med investeringen kommer Boneprox och BioGaia 
Japan att samarbeta för att upptäcka riskpatienter för benskörhet, samtidigt som BioGaias 
benhälsoprodukt, BioGaia Osfortis, kommer att erbjudas till personer med låg bentäthet. 
 
Skinome är ett företag som arbetar med ”mikrobiomvänlig” hudvård. Skinomes produkter är utvecklade 
för att stärka hudens naturliga mikrobiom. 
 
BGI har investerat cirka 11,5 miljoner kronor i Skinome i en emission där även riskkapitalbolaget 
Spotchain och existerande aktieägare deltar. I samband med investeringen kommer BioGaia och 
Skinome att samarbeta i utvecklingen av mikrobiomvänliga probiotiska hudvårdsprodukter både för 
Skinome och för att rullas ut i BioGaias internationella nätverk. 
 
”Vi är ser fram emot nya möjligheter i samarbetet med både Boneprox och Skinome och är övertygade 
om att detta kommer att leda till en ökad tillväxt för BioGaia ” säger Sebastian Schröder, vd för BGI. 
 
För mer information 
Sebastian Schröder, vd BioGaia Invest (BGI): ssc@biogaia.se, 08 555 293 00 
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00 
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Senaste pressmeddelandena från BioGaia 
2021-02-12 MetaboGen har nått ny viktig milstolpe i sin utveckling av nya probiotiska produkter 
2021-02-04 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2020 
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