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Christian W Jansson föreslås till ny ordförande för Enzymatica
KappAhls tidigare VD och koncernchef Christian W Jansson föreslås som ny styrelseordförande för
Enzymatica. Valet av styrelseordförande kommer att tas upp på årsstämman den 6:e maj. Christian
W Jansson ersätter Åke Larsson, som har avböjt omval.
-

Vi är väldigt glada över att Christian W Jansson har accepterat förslaget att bli vår
ordförande. Hans erfarenhet från handel och börsföretag blir värdefull i samband med att
Enzymatica nu kommersialiserar sin verksamhet genom en bred marknadsintroduktion av
bland annat ColdZyme®Munspray, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

-

Enzymatica är ett mycket spännande företag som nu lanserar innovativa produkter för att
förebygga och behandla några av våra vanligaste sjukdomar som förkylning. Jag ser att
företaget har stora möjligheter att lyckas bygga en stark verksamhet både i Sverige och
internationellt, säger Christian W Jansson.

Christian W Jansson är styrelseordförande för Svensk Handel och Apoteket AB samt styrelseledamot
ibland andra Svenskt Näringsliv, Bong AB, KappAhl AB och Europris AS. Christian W Jansson har också
varit verksam inom Bonnier Dental Group, som ansvarig för både den globala och europeiska
verksamheten.
För mer information Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning
av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Det marina enzymet, är ett
köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid
omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka
infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. Enzymatica har idag två
registrerade medicinteknik produkter, PeriZyme tuggummi mot munhålans sjukdomar samt
ColdZyme Munspray CE mot förkylning som nyligen lanserats på apotek i hela landet.
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