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Karo Bios aktieägar förlorade stora pengar - Jan-Åke Gustafssons reavinst blev fem miljoner

En av Sveriges topp-professorer, Jan-Åke Gustafsson, har gjort en reavinst på cirka fem miljoner kronor

när han sålde aktier i börsbolaget Karo Bio. Företaget har växt fram med hjälp av landstingspengar som
kontrolleras av Jan-Åke Gustafsson.

• Detta har hänt:

Börsbolaget Karo Bio, som är ett av Sveriges största och mest uppmärksammade bioteknikbolag, har i

dag extrastämma för att godkänna en nyemission. Företaget vill ta in ytterligare 280 miljoner kronor från
sina aktieägare. Hittills har inte Karo Bio tjänat några pengar.

De senaste fem åren har företaget förlorat över en miljard kronor. Intäkterna har hittills varit små. Aktien

har inte heller haft det så roligt. Visserligen stod aktien i nästan 450 kronor våren 2000. I dag är den värd
knappt 13 kronor. Men om bolaget, investerarna och de flesta aktieägare förlorat stora pengar, så har

Jan-Åke Gustafsson haft en större ekonomisk framgång. En genomgång av bolagets aktieböcker visar att
Jan-Åke Gustafsson hösten 2001 sålde 20.000 aktier när kursen var runt 300 kronor.

Ett halvår senare började aktien rasa på Stockholmsbörsen. För de aktierna fick han cirka sex miljoner

kronor, det året deklarerade han för en reavinst på närmare fem miljoner kronor. Han har enligt
Finansinspektionen kvar närmare 41.000 aktier.

- Jag hade faktiskt planerat att behålla samtliga aktier under en överskådlig framtid men övertygades att

det var ytterst rimligt och klokt att sälja av en tredjedel. Jag hade givetvis ingen som helst möjlighet att
förutse fallet av aktievärdet, säger Jan-Åke Gustafsson.

Jan-Åke Gustafsson är en av Sveriges mäktigaste professorer. Han är grundare, styrelseledamot och

aktieägare i börsbolaget Karo Bio, ett Novum närstående bolag som håller på med samma forskning som
Gustafsson bedriver på Novum. En stor del av Karo Bios resultat och patent har forskats fram med

landstingspengar. Pengar som styrts till den forskningen genom stiftelserna och Jan-Åke Gustafsson.

Samtidigt har Karo Bio tecknat ett konsultavtal med Jan-Åke Gustafssons privata bolag där han får
närmare en miljon kronor per år för att resa runt, knyta kontakter, representera och marknadsföra bolaget.

Karo Bio har sitt kontor två våningar ovanför Jan-Åke Gustafssons rum och företaget har flera avtal med

Gustafssons institution. DN har tagit del av avtal sedan 1994 som tydligt säger att Gustafssons institution
för medicinsk nutrition ska, på uppdrag av Karo Bio, utföra forskning för att ta fram så kallade nukleära

hormonreceptorer för kommersiell framställning. Gustafssons forskarteam forskar fram resultat som Karo
Bio kan använda för att ta fram läkemedel. För detta betalar Karo Bio årligen cirka fem miljoner kronor.

Dessutom betalar företaget ytterligare fem miljoner kronor till Gustafssons andra institution.

Båda institutionerna har avsatt stora resurser för att bedriva den forskning Karo Bio efterfrågar. Ett
femtiotal forskare är engagerade.

Det avtal som gäller i dag beskriver bland annat hur Karo Bio har en första rätt att kommersialisera

resultat som kommer från samarbetet. Flera avtal är underskriva av enbart två personer. För Karo Bio har
styrelseordförande Per-Olof Mårtensson skrivit under och för Karolinska institutet har Jan-Åke
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Gustafsson satt sin signatur. Samma Jan-Åke Gustafsson som då satt, och fortfarande sitter, i Karo Bios
styrelse som suppleant tillsammans med sin ordförande, Per-Olof Mårtensson.

Knut Kainz Rognerud

Skicka Skriv
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