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Medicinteknikbolaget Bactiguard BACTI B -3,00% fortsätter att överraska negativt. Idag, fredag,
blev det extra fel när företaget skickade ut fel kvartalsrapport. När handeln till sist kom
igång sjönk aktien brant, ner 13 procent.
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Ibland blir kontrasten mellan ledningens bild av ett bolag och
aktiemarknadens reaktion på en kvartalsrapport anmärkningsvärd.
Bactiguard är ett sådant exempel. I rapporten skriver en nöjd Johan Rugfelt,
vd i bolaget, att ”Bactiguard aldrig har varit starkare” och att man nu
befinner sig i en utvecklingsfas där man investerar i försäljnings- och
marknadsorganisationen.

Samtidigt presenterar Johan Rugfelt en rapport som är allt annat än bra.
Försäljningen minskar, de finansiella kostnaderna ökar och resultatet är
något av ett magplask, minus 15 miljoner under det tredje kvartalet.
Sammantaget är förlusterna nu uppe i nästan 80 miljoner kronor sedan
årets början. Det kan jämföras med minus på 22 miljoner samma tid förra
året.
Det hela blir inte bättre av att Bactiguard lyckades skicka ut fel rapport på

fredagsmorgonen, vilket skapade förvirring. Det var rapporten för andra
kvartalet istället för det tredje som skickades ut till marknaden. Det fick till
följd att handeln i aktien tillfälligt stoppades innan felet åtgärdades.
När handeln väl kom igång blev marknadens dom hård, kursen föll med över
15 procent ner till 22 kronor för att därefter återhämta sig något. Bactiguards
kommunikationsansvariga Cecilia Edström kunde på förmiddagen inte svara
på om felet låg hos informationsförmedlaren Cision eller hos bolaget.
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Medicinteknikföretag Bactiguard har haft en tuff resa på börsen.
Introduktionspriset strax före midsommar i år låg på 38 kronor. Det innebär
att kursen har fallit över 40 procent sedan dess. En av huvudägarna i
Bactiguard är Thomas von Koch, även vd för Sveriges största
riskkapitalbolag, EQT.
JAN ALMGREN
08-13 55 22 jan.almgren@svd.se

2015-05-25 13:14

