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Bactiguards förlust ökade till 44 miljoner kronor i det andra kvartalet.
Omsättningsökningen på drygt 40 procent hjälpte inte att lyfta aktien som haft en tung resa
på Stockholmsbörsen sedan noteringen i mitten av juni.

15 augusti 2014 kl 11:56

släppte på fredagsmorgonen
sin första rapport som noterat bolag. Det har hittills varit en dyster börsresa
för bolaget som rasat över 30 procent sedan noteringen den 19 juni. Och
nedgången utökades på fredagen då aktien föll runt 5 procent.
Medicinteknikbolaget Bactiguard

BACTI B +2,28%

Börsnoteringen tillsammans med en marknadsvärdering av bolagets
obligationslån påverkade det andra kvartalets resultat negativt med totalt 32
miljoner kronor.
– Nettoresultatet ser lite alarmerande ut. Men det är viktigt att påpeka att
det har påverkats negativ av extraordinära kostnader, kommenterar vd
Johan Rugfelt vid fredagens telefonkonferens.
Han lyfter istället fram det så kallade EBITDA-resultatet, exklusive kostnader

för börsnoteringen, som ökade från 3,8 till 5,2 miljoner kronor i det andra
kvartalet.
Intäkterna i kvartalet ökade samtidigt med 41 procent till drygt 31 miljoner
kronor. Ökningen var en följd av nytecknade distributörsavtal i södra Afrika
och högre försäljningsintäkter, enligt bolaget. De viktiga licensintäkterna
från storkunden Bard, som utgör 73 procent av bolagets totala intäkter,
ökade från drygt 19 miljoner till knappt 23 miljoner kronor. Detta berodde
dock främst på tidigarelagda order, konstaterar vd Johan Rugfelt.
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– Vi ser att licensintäkterna från Bard kommer att hålla sig på en stabil nivå
framöver, säger han.
Ett av de viktigaste skälen med sommarens börsnotering var att lösa ett dyrt
obligationslån och få ned bolagets skuldsättning. Nettoskulden har nu
minskat från knappt 480 miljoner till drygt 22 miljoner kronor.

– Vi är i en bättre finansiell situation än vi någonsin varit i, säger Johan
Rugfelt.
Under kvartalet har bolaget expanderat i södra Afrika och Bactiguard

förbereder nu sin försäljningsstart i Sydamerika och Indien. Ett annat land
som Bactiguard satsat på de senaste åren är Irak, där situationen nu ser
värre ut än på länge.
– Utvecklingen för Irak har varit väldigt dålig och vi ser en svår humanitär
situation där. Vi har egen personal i Irak och ser ingen ändring i efterfrågan
på vår produkt. Det finns fortfarande en fungerande sjukvård i landet. Men
vi övervakar situationen noggrant, säger Johan Rugfelt.
Enligt Johan Rugfelt kommer nu bolaget på allvar att börja bearbeta den

svenska och europeiska marknaden.
– Vi har inte lyckats med att nå ut med vår produkt i Sverige, men nu har vi
ett tydligt mål att fokusera på att skapa en stark hemmamarknad.
I spåren av den misslyckade börsnoteringen har SvD Näringsliv skrivit en
rad artiklar om Bactiguard. De har bland annat handlat om en stor
chefskarusell i bolaget de senaste åren samt att en rad svenska forskare
ifrågasätter effekten av medicinteknikbolaget Bactiguards teknik. Bolaget
har dessutom fått svidande kritik av Aktiespararna för att inte var tillräckligt
börsmoget.
LOVE STRANDBERG
love.strandberg@svd.se

2014-08-19 16:19

