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Bactiguard fortsätter att leverera
besvikelser
Medicinteknikbolaget Bactiguard, med EQT:s vd Thomas von Koch som huvudägare, fortsätter att leverera
besvikelser. Förlusten för helåret blev 95 miljoner kronor. Aktien faller tungt efter rapporten, vars värde har mer
än halverats sedan introduktionen i somras.

EQT:s vd Thomas von Koch är huvudägare i Bactiguard. Företagets minilaboratorium i Stockholm. Bilden är ett
montage.
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”Det är upp till oss att bevisa potentialen i bolaget” skriver den avgående vd:n Johan Rugfelt i en kommentar
till bolagsrapporten. Det är uppenbart att läget är kämpigt.
Utvecklingen under det fjärde kvartalet är riktigt dyster. Intäkterna föll från nära 48 miljoner kronor till 25
miljoner. Förändringen är en konsekvens av lägre intäkter från försäljning av produkter, enligt bolagets rapport.
Bactiguard har en teknologi med antibakteriella urinkatetrar.
- Vi är fortfarande i ett tidigt skede. Innan vi får igång flera marknader kommer vi att ha en viss ryckighet i
intäkterna, eftersom ordrarna inte kommer jämt fördelade över året, säger Johan Rugfelt

Även rörelseresultatet blev negativt, -11 miljoner kronor, och resultatet efter skatt blev en förlust på nära 16
miljoner kronor. Detta kan jämföras med fjolårets resultat på nära 19 miljoner kronor.
Även helåret hade fallande intäkter och resultatet efter skatt landade i en rejäl förlust på hela 95 miljoner
kronor.
– Vi är inte nöjda med resultatet, men är positiva framåt. Under året har vi stärkt bolaget i alla positioner , i
ledningen, i sälj- och marknadsorganisationen. Vi är redo för att växa, säger Johan Rugfelt.
Detta är hans sista kvartal i rollen som vd för att i stället kliva ned ett pinnhål i organisationen som operativ
chef. Under mitten av mars tillträder 54-åriga Niels Christiansen som ny vd i bolaget.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014.
Bolagets aktie faller med över 10 procent efter rapporteringen.
Totalt sett är bolagets börsresa en riktigt dyster historia. Sedan noteringen i mitten av juni har värdet mer än
halverats. Introduktionskursen var 38 kronor och nu åtta månader senare ligger kursen på runt 16 kronor.
Sett i backspegeln hade det inte varit bättre att ha väntat med börsintroduktionen?
- Nej, absolut inte. Vi betalade höga räntor för en obligation, en situation vi ville lösa. Det var en nödvändighet
för oss att gå till börsen, säger Johan Rugfelt.
SvD Näringsliv har i spåren av börsnoteringen skrivit en rad artiklar om Bactiguard. Dessa har handlat om en
stor chefskarusell i bolaget och att flera svenska forskare ifrågasätter effekten av Bactiguards medicinteknik
medan den har haft framgång i andra länder, exempelvis USA. Bolaget har fått svidande kritik av Aktiespararna
för att inte vara tillräckligt börsmoget.

