Pressmeddelande

BioArctic förstärker ledningen genom två strategiska rekryteringar
Stockholm den 10 december 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommer
under 2020 att förstärka sin ledningsgrupp genom två strategiska rekryteringar till bolaget.
Den 1 januari tillträder Tomas Odergren tjänsten som Chief Medical Officer och den 18 maj
tillträder Oskar Bosson som bolagets VP Communications & IR. Tomas Odergren har lång
erfarenhet från seniora positioner vid bland annat AstraZeneca, Lundbeck och tidigare BioArctic.
Oskar Bosson kommer närmast från rollen som Executive Vice President Communication & Public
Affairs vid Elekta AB.
BioArctics tillväxtresa fortsätter och förstärkningen av ledningsgruppen är ett led i bolagets
utveckling. Målet för BioArctic är att genom banbrytande forskning skapa framtidens läkemedel för
patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet bland annat Alzheimers sjukdom och
Parkinsons sjukdom.
-

Jag är oerhört stolt över att två framstående stjärnor, inom varsitt område med stor
betydelse för BioArctic, tar plats i ledningen. Som noterat forskningsbolag, med globala
samarbeten och flera läkemedelskandidater i portföljen, är vår ledningsgrupp central för att
fortsätta vår positiva utveckling. Tomas och Oskar kommer med sina erfarenheter och
kompetenser att komplettera organisationen på ett värdefullt sätt, säger Gunilla Osswald, VD
BioArctic AB.

Bolagets tidigare Chief Medical Officer Hans Basun, kommer att övergå i rollen som Senior Director
Clinical Development och fokusera på klinisk utveckling.
För mer information vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08-695 69 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 december 2019, kl. 10:15 CET.
Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på
sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för
neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades
2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor
vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet
(Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade
projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor
marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap
(kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

