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Pressmeddelande        Stockholm 21 mars, 2022 
 
 
 
 
 
Bactiguard utser Carin Jakobson till ny CFO  
 
Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Carin Jakobson, med mångårig erfarenhet 
som CFO i börsföretag och bakgrund i både medicinteknik och läkemedelsindustrin, 
till Chief Financial Officer. Carin kommer senast från rollen som ekonomichef i Rolling 
Optics-koncernen, tillträder sin nya befattning i juni 2022 och rapporterar till VD. 
 
”Bactiguard befinner sig i en expansiv tillväxtfas och vi ser fram emot att välkomna Carin till 
oss. Hon har en bred erfarenhet som CFO i flera börsbolag med fokus på tillväxt inom olika 
branscher. Jag är mycket glad över rekryteringen av Carin, som kommer att tillföra värdefulla 
egenskaper till Bactiguard och ser fram emot att arbeta nära henne i företagsledningen”, 
säger Anders Göransson, VD för Bactiguard.  
 
"Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med teamet på Bactiguard fortsätta utveckla 
bolaget för starkare tillväxt och lönsamhet och därmed ökat aktieägarvärde", säger Carin 
Jakobson. 
 
Carin Jakobson är 47 år och har en magisterexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet. 
Sedan 2018 är hon ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, dessförinnan har hon varit CFO 
på Stille AB, Sivers IMA, och Annexin Pharmaceuticals AB.  
 
Carin Jakobson tillträder sin befattning i juni och ersätter Gabriella Björknert Caracciolo. 
 
 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-21, kl. 17.30. 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Göransson, CFO, telefon +46 8 440 58 80 
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Carin Jakobson, ny CFO på Bactiguard 
 
 

Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att 
utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och 
reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och 
samhället. 
 
Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster 
och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den 
egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi 
är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska 
traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en 
alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är 
biokompatibel och vävnadsvänlig.  
 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och 
Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya 
terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre 
produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq 
Stockholm. 
 
Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com 
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