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Flera direktörer i Sveriges största riskkapitalbolag, EQT, har storsatsat i den misslyckade
börsnoteringen av Bactiguard BACTI B +3,69% . Förutom EQT:s vd Thomas von Koch återfinns
även vice vd Jan Ståhlberg och rådgivaren Gunnar Asp högt upp i ägarlistan.

2 augusti 2014 kl 08:24

Medicinteknikbolaget Bactiguards branta kursfall

är numera ett bekymmer för både EQT:s vd och
vice vd. Thomas von Koch (bild vänster) och Jan
Ståhlberg sitter tillsammans med aktier värda över
260 miljoner kronor i bolaget, enligt nya ägarlistor
från SiS ägarservice, trots att EQT inte har något
som helst ägande i bolaget.
Riskkapitalbolagens investerare - pensionsfonder och stiftelser världen över
- har ofta tuffa regler som förbjuder eller begränsar riskkapitalbolagens
toppdirektörer att engagera sig i andra bolag än de man har investerat i.
Investerarna betalar dyrt för att EQT ska förvalta deras pengar och förväntar
sig att de ofta extremt välbetalda riskkapitalisterna ska ha fullt fokus på den
förvaltningen och ingenting annat.
Men Bactiguard tycks ha blivit nya favoritinvesteringen för EQT:s direktörer.

Thomas von Koch är huvudägare tillsammans med sin barndomsvän
Christian Kinch. De två har aktier som motsvarar 60 procent av kapitalet.
På plats sju i ägarlistan finns Jan Ståhlberg med
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drygt 580 000 aktier, det motsvarar 1,7 procent av
kapitalet. Jan Ståhlberg är vice vd på EQT och var
med och grundade riskkapitalbolaget tillsammans
med Conni Jonsson, numera ordförande, och
Thomas von Koch.
Både Thomas von Koch och Jan Ståhlberg lägger locket på och vill inte

kommentera sina stora investeringar i Bactiguard, totalt över en kvarts
miljard. Men EQT:s presstalesman, Johan Hähnel, tror inte att
riskkapitalbolagets image skadas av att bolagets vd och vice vd har engagerat
sig i ett och samma bolag utan kopplingar till EQT. Han medger däremot att
Thomas von Kochs engagemang som både huvudägare och styrelseledamot i
Bactiguard kräver en viss arbetsinsats.
– Självklart kan man förvänta sig att Thomas von Koch lägger ner den tid
som behövs för att stödja bolagets utveckling. Men det blir ändå marginellt
jämfört med hans huvuduppdrag som vd för EQT, säger Johan Hähnel och
tillägger:
– Det finns också en policy inom EQT som ger anställda rätt att sitta i en
extern styrelse så länge en intressekonflikt inte uppstår mellan EQT och de
investeringar fonderna gör.
Har även Conni Jonsson köpt aktier i Bactiguard?

– Nej, det har han inte.
Men en annan större ägare i Bactiguard är Gunnar
Asp (bild vänster)som via sitt bolag Sargas Equity
äger drygt 360 000 aktier. Det gör att även han
kvalar in bland de tio största ägarna.
Gunnar Asp är en välkänd EQT-profil med titeln

industriell rådgivare och har bland annat varit vd
för kabel-tv-bolaget Comhem COMH -0,43% . Ytterligare en riskkapitaldirektör
lite längre ner i Bactiguards ägarlista är Peter Nilsson, vd för
EQT-kontrollerade Sanitec SNTC +1,58% .
Bactiguards börsintroduktion, som ägde rum i slutet av juni, har på kort tid
blivit ett fiasko. De nya aktieägarna har fått se kursen rasa med över 37
procent. Det innebär att värdet på von Kochs och Ståhlbergs aktier har
minskat med drygt 130 miljoner kronor.
Organisationen Aktiespararna har riktat hård kritik mot bolaget för att det

inte är moget för börsen efter att SvD Näringsliv i en rad artiklar har avslöjat
en snabbt snurrande chefskarusell i bolaget de senaste åren.
Dessutom ifrågasätter ledande svenska forskare, bland annat docent Olof
Akre på Karolinska sjukhuset, effekten av Bactiguards teknologi med att
förhindra infektioner genom specialbehandlade urinkatetrar.
Syftet med Bactiguards börsnotering var delvis att lösa ett svidande dyrt

obligationslån på 450 miljoner kronor, med en årlig ränta på hela 11 procent,
som bolaget gav ut i slutet av 2011. I samband med noteringen erbjöds
obligationsinnehavarna att omvandla sina obligationer till aktier i företaget,
något som knappt hälften av obligationsinnehavarna valde att göra.
En av de som tackade nej till erbjudandet var Carnegie - den investmentbank
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som agerade finansiell rådgivare då obligationen sattes upp för tre år sedan.
Huruvida Jan Ståhlberg och Gunnar Asp har omvandlat tidigare obligationer

till aktier eller köpt helt nya aktier i samband med nyintroduktionen är
oklart eftersom EQT-direktörerna inte vill uttala sig om Bactiguard.
Det var inte helt lätt för Bactiguard att locka till sig investerare i samband
med noteringen på Stockholmsbörsen. Introduktionspriset hamnade långt
ner i teckningsspannet, som sträckte sig från 37 till 50 kronor.
Introduktionspriset blev 38 kronor, idag handlas aktien kring 23 kronor.
Flera institutionella ägare valde att tacka nej. Handelsbanken

SHB A +0,73%

Fonder och Swedbank SWED A +0,69% Robur Fonder var de två stora
institutionella ägarna som nappade på erbjudandet. Av en händelse var det
också Swedbanks avdelning för företagsaffärer som var huvudansvarig för
börsnoteringen.
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