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Pressmeddelande                                                    Stockholm, 21 september 2021 
 
 
 
 

 
Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF 
och tillförs cirka 228 miljoner SEK 
 
Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad 
nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande 
totalt cirka 228 miljoner SEK.  
 
Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 
2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier. Teckningskursen i den 
riktade nyemissionen uppgår till 152 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 0,3 
procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 21 september 2021. Genom 
nyemissionen tillförs Bactiguard cirka 228 miljoner SEK före emissionskostnader.  
 
Aktierna har tecknats av den svenska pensionsfonden AMF. Emissionslikviden avses 
användas för att accelerera Bactiguards tillväxt och affärsutveckling genom investeringar i 
marknads- och försäljningsorganisationen, den kliniska- och operationella kapaciteten samt 
för att möjliggöra strategiska mindre förvärv. 
 
”Behovet av Bactiguards produkter har aldrig varit större. Antalet licensdiskussioner har 
aldrig varit fler. Vårt produktutbud har aldrig varit starkare bland annat tack vare vårt förvärv 
av Vigilenz 2020. Bactiguard måste tillvarata en sådan tillväxtmöjlighet och kapital får inte 
vara det som håller oss tillbaka. Under de senaste tolv månaderna har Bactiguard förstärkt 
sin ledningsgrupp med nyckelrekryteringar. Ytterligare kapital för att bygga vår sälj-, 
marknads- och produktionsorganisation samt utvärdera strategiska mindre förvärv är en 
förutsättning för att kunna nå bolagets fulla potential.” säger Thomas von Koch, 
styrelseordförande. 
 
Styrelsen har använt bemyndigandet från årsstämman till att rikta emissionen till en 
investerare, i stället för att göra en företrädesemission, med anledning av att det bedömts 
vara det för Bactiguard, och därmed för aktieägarna, mest fördelaktiga sättet att anskaffa 
det önskade kapitalet.  
 
Styrelsen anser att det är långsiktigt gynnsamt för Bactiguard och ägarna att ägarlistan 
kompletteras med AMF, som är en välrenommerad, kapitalstark och långsiktig investerare, 
och att detta sker på attraktiva villkor samt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att det 
institutionella ägandet ökar.  
 
Styrelsen konstaterar också att det identifierade behovet av ytterligare kapital är så pass 
begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det 
anskaffade kapitalet och noterar att de nyemitterade B-aktierna endast motsvarar cirka 4,3 
procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen.  
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Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att den teckningskurs som 
framförhandlats med AMF överstiger Bactiguards aktiekurs, att AMF inte är aktieägare 
sedan tidigare samt att de större aktieägarna delar styrelsens bedömning och är positiva till 
transaktionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra 
nyemissionen på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera 
nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 
Genom nyemissionen ökar det totala antalet aktier med 1 500 000, från 33 543 885 till  
35 043 885, vilket motsvarar cirka 4,3 procent av antalet aktier i Bactiguard efter 
emissionen. Totala antalet röster i Bactiguard ökar med 1 500 000, från 69 543 885 till  
71 043 885 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 37 500 SEK, från 838 597,125 SEK 
till 876 097,125 SEK. 
 
Bactiguards styrelse kommer inte att utan samtycke av Skandinaviska Enskilda Banken AB 
besluta om nyemission av ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddagen 
i den riktade emissionen. 

 
Rådgivare 
Bactiguard har i samband med nyemissionen anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(”SEB”) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 8 440 58 80 
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49 
 
Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom CFO:s försorg, 
för offentliggörande den 21 september 2021 klockan 23.59 CEST. 

 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att 
utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och 
reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och 
samhället. 

 
Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och 
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den 
egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är 
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns 
också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och 
svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet 
hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma 
organismer. 

 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern 
via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har 
cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar 
ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 

 
Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com 
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