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Aktien i Bactiguard BACTI B -3,00% har rasat efter SvD Näringslivs granskning. Föreningen
Aktiespararna riktar nu stark kritik mot bolaget som man inte anser var moget för börsen.
Men huvudägaren Thomas von Koch, vd för riskkapitaljätten EQT, vill inte kommentera sin
roll i Bactiguard.

4 juli 2014 kl 16:05, uppdaterad: 5 juli 2014 kl 09:29

- Det spelar naturligtvis roll att en av huvudägarna i Bactiguard är en av de
mest inflytelserika personerna i svenskt näringsliv i egenskap av vd på EQT.
Intrycket är att rådgivaren, börsens bolagskommitté och Finansinspektionen
släppt igenom lite väl många osäkerhetsfaktorer i just det här bolaget, säger
Aktiespararnas vd Carl Rosén.
SvD Näringsliv kunde på fredagen berätta om att svenska forskare
ifrågasätter effekten av medicinteknikbolaget Bactiguards teknik. Ett hårt
slag mot bolaget som har en uttalad strategi att skapa en stark
hemmamarknad. Den tunga forskardomen kommer efter torsdagens
avslöjande om en stor chefskarusell i bolaget de senaste åren, där ordförande
Christian Kinch ska vara huvudskälet till de ständiga chefsbytena.

Enligt chefen för Aktiespararnas marknadsbevakning, Albin Rännar, visar
SvD Näringslivs granskning att Bactiguard egentligen inte var redo för
Stockholmsbörsen.
- Att se till att det finns vetenskapliga bevis för att produkten verkligen har
en effekt känns som ett första krav, säger Albin Rännar och fortsätter:
- De har gjort många olika felbedömningar. Jag vet inte om det är medvetet
eller om det bara är oskicklighet.
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Efter de senaste årens chefsbyten gick Bactiguard till börsen med en färsk

ledning där tre av fyra personer tillsattes i år, däribland vd:n Johan Rugfelt.
- Det känns inte rimligt att de ska ha hunnit sätta sig in i sina nya roller. Det
känns kortsiktigt, säger Albin Rännar.
Han är också kritisk till att Bactiguard inte informerat om att det finns
släktband inom bolaget. Som SvD Näringsliv tidigare skrivit är advokaten
Hans Ramberg, som sitter i ledningsgruppen och har titeln ”General
Counsel”, svåger till bolagets styrelseordförande och huvudägare Christian
Kinch.
Under punkten "Intressen och intressekonflikter" i prospektet kan man läsa

följande: "Det förekommer inte några familjeband mellan styrelseledamöter
och ledande befattningshavare i bolaget." Finansinspektion, som granskar
alla prospekt, gör visserligen bedömningen att "familjeband" inte innefattar
svågerskap, men Albin Rännar tycker att det är ett något snävt synsätt.
- Oavsett om det juridiskt är helt korrekt så tycker vi att den här typen av
relationer är olämpliga då styrelsen ska övervaka hur vd och resten av
ledningsgruppen sköter sig, säger Albin Rännar.
SvD Näringslivs artiklar har lett till en rejäl sättning i den redan nedpressade

aktien. På torsdagen tappade aktien ett par procent på en stark börs och på
fredagen föll den med ytterligare 6 procent. Bactiguard-aktien har rasat
nästan 12 procent den senaste veckan och handlas nu vid nivåer kring 30
kronor.
Utvecklingen sedan noteringen den 19 juni är ännu tristare - minus 21
procent. Börsvärdet har samtidigt minskat till strax under 1 miljard kronor
vilket kan jämföras med ett värde på nästan 1,3 miljarder kronor vid
börsintroduktionen. Och mycket talar för att raset skulle ha kunnat vara
mycket större.
Under fredagens handel var Swedbank

den överlägset största
nettoköparen av Bactiguard-aktier. Banken var huvudansvarig för
börsnoteringen och kommer därför att stödköpa aktier under 30 dagar.
Sedan noteringen har Swedbank hittills nettoköpt aktier för över 85 miljoner
kronor i Bactiguard.
SWED A -0,61%

"Vår uppfattning är att bolaget är väl genomlyst av både banken, revisorer
och av börsens granskning vilket också framgår av prospektet", skriver
Swedbank i en kommentar till SvD.
Två aktieägare som förlorat stora summor på nedgången är Christian Kinch
och Thomas von Koch, som tidigare ägde 100 procent av bolaget och som
även efter noteringen kvarstår som huvudägare.
SvD Näringsliv har sökt Thomas von Koch, vd för riskkapitalbolaget EQT,
men han vill inte uttala sig om sin roll i Bactiguard.

"Thomas är aktieägare och styrelseledamot. Han är inte engagerad i bolaget i
övrigt utan arbetar operativt enbart för EQT. Det är därför inte lämpligt att
han uttalar sig om Bactiguard", skriver EQT:s presschef Johan Hähnel i ett
mejl.
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