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Aktieägarnas förluster i Bactiguard BACTI B -3,00% står i bjärt kontrast till arvoderingen av
bolagets ordförande Christian Kinch. Hans superarvode för 2014 blev 2,9 miljoner kronor.
Det kan jämföras med Jacob Wallenberg, som fick 2,5 miljoner för att hålla i klubban i
Investor INVE B -0,45% .

Bactiguard Holding, kl
12.49
-3,00% 9,70 SEK
1 mån: -19,50%
Årsskiftet: -43,60%
P/e-tal P: -3,4

13 maj 2015 kl 14:45, uppdaterad: 14 maj 2015 kl 16:27

Många hoppades att medicinteknikbolaget Bactiguard skulle bli en

börskomet när det introducerades för snart ett år sedan. Men det blev
bottennapp med hittills stora förluster för såväl tunga institutioner som
småsparare.
I går kom bolaget med årets första kvartalsrapport. Det blev ytterligare ett
bakslag. Förlusten landade på 30 miljoner kronor. Då ska man komma ihåg
att omsättningen för kvartalet inte var större än 28 miljoner. Missnöjet är
massivt hos, inte minst, småsparare som successivt har sett drygt två
tredjedelar av introduktionspriset utplånas de senaste elva månaderna.
Kursen har gått från 38 till 11 kronor.
Frågetecknen kring bolaget förstärks av att nuvarande styrelseordförande

Christian Kinch har fått ett anmärkningsvärt högt arvode och en
pensionsförmån under 2014. Till och med Jacob Wallenberg i Investor, med
ett arvode på 2,5 miljoner, hamnar i lä jämfört med Christian Kinch, som är
en hängiven bilracingentusiast och gärna kör Ferrari med en
Bactiguard-logga på bilen.
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Förra året kunde Christian Kinch kvittera ut 2,9 miljoner kronor i
styrelsearvode från bolaget, enligt den nya årsredovisningen. Dessutom fick
han pensionsavsättningar på 471 000 kronor, udda med tanke på att han är
styrelseledamot och som sådan är man sällan anställd av bolaget.
Utöver arvode fick Christian Kinch även lön de två första månaderna förra
året, då han fortfarande var vd. Arvode, lön och pensionsförmån landar
totalt på fyra miljoner kronor.
Bactiguard är även EQT-chefen och riskkapitalisten Thomas von Kochs
skötebarn genom stort ägande i Bactiguard B V – på sätt och vis en slags
sidoverksamhet med Christian Kinch som den andra storägaren.
Tillsammans kontrollerar de två barndomsvännerna 80 procent av rösterna i
bolaget och det var de som låg bakom börsintroduktionen förra året.

– Vd-uppdraget gick från Christian Kinch till Johan Rugfelt i början av 2014.
Kinchs totala arvode som styrelseordförande 2014 var då i nivå med
ersättningen som han hade som vd eftersom han arbetade heltid som
styrelseordförande, säger Bactiguards kommunikationschef Cecilia Edström.
Klart är att ersättningar i den här storleksklassen i ett nyligen

börsintroducerat bolag med svag ekonomi är ovanliga. Bactiguard är ett
medicinteknikbolag med en patenterad beläggning som ska verka
bakteriehämmande om den används på produkter som till exempel katetrar.
Men marknaden i Sverige är avvaktande. Det senaste kvartalet belastades
resultatet med avskrivningar på 24 miljoner kronor för satsningar i Ryssland
och Indien som nu tonas ner, samtidigt som hoppet tycks stå till köpare i
Mellanöstern.
Sedan två månader är Niels Christiansen ny vd i bolaget.
I SvD Näringslivs granskning av bolaget i samband med börsintroduktionen

förra året, berättade källor om ett bolag präglat av rädsla, bristande
kompetens och en humörstyrd huvudägare i form av Christian Kinch. Det
senare ska vara huvudskälet till återkommande chefsbyten. Utöver
småsparare finns också tunga institutioner bland investerarna, till exempel
Handelsbanken SHB A -0,78% , Swedbank SWED A -0,56% och Länsförsäkringar.
Enligt Cecilia Edström kommer Christian Kinchs arvode att drastiskt sänkas
i och med bolagsstämman på torsdag 21 maj. Efter stämmobeslut kommer
årsarvodet att ligga på 300 000 kronor. Men klart är att Kinch skulle
kompenseras för den sänkningen genom ett nytt konsultavtal där
Bactiguards styrelse kan ge sin ordförande extraersättningar på löpande
räkning, till exempel för "representativa åtaganden" och "försäljningssyften".
Bactiguard uppger nu före stämman att bolagets hittills så välarvoderade
styrelseordförande inte väntas ta ut den nya möjliga konsultersättningen något han dock själv bestämmer.
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