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Valberedningen föreslår Fredrik Lindberg till Enzymaticas
styrelse
Enzymaticas valberedning föreslår till årsstämman den 5 maj, 2020 att Bengt Baron, Marianne Dicander Alexandersson,
Guðmundur Pálmason, Mats Andersson och Louise Nicolin väljs om samt att Fredrik Lindberg, företagets nuvarande VD,
ersätter Sigurgeir Guðlaugsson, som inte kommer att ställa upp till omval.
Som tidigare meddelats kommer Fredrik Lindberg att lämna bolaget till sommaren efter att ha accepterat en anställning på
ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag.

-

Vi är väldigt glada över att Fredrik ställt sig till förfogande för inval i styrelsen. Eftersom Fredrik har en lång
erfarenhet och kunskap om Enzymatica och har en djup medicinsk expertis är det mycket värdefullt att han kan
fortsätta vara knuten till bolaget, säger Håkan Roos, ordförande i valberedningen, och fortsätter:

-

Vi vill också passa på att tacka Sigurgeir Guðlaugsson för hans goda insatser i styrelsen där han har bidragit med
sin internationella erfarenhet från life science-bolag och ett starkt nätverk.

Fredrik Lindberg har varit VD och Chief Medical Officer för Enzymatica sedan 2015. Dessförinnan var han VD och Chief
Scientific Officer för det börsnoterade medicinteknikbolaget BoneSupport. Han har även varit Medical Director Nordic Area
för det amerikanska läkemedelsbolaget Searle Pharmaceuticals. Fredrik är docent och legitimerad läkare, och var chef för
avdelningen för klinisk farmakologi vid Lunds universitetssjukhus.
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OM ENZYMATICA AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öronnäsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första
produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme® , en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal
marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga
marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är
listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök: www.enzymatica.se och
www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden
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