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Follicum rekryterar Chief Business Officer  
 
Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget rekryterat Gunnar Gårdemyr som Chief Business Officer (”CBO”).  
 
Gårdemyr har 35 års internationell erfarenhet som omfattar ledning, affärsutveckling, global marknadsföring och 
kommersiell strategi från läkemedels- och bioteknikindustrin. Gårdemyr kommer närmast från posten som VD för 
Targovax AS i Norge. Dessförinnan har Gårdemyr varit Adviser för Acino Pharma AG i Schweiz, Senior Vice President, 
Corporate Development / M&A, Global Business Development på Nycomed i Danmark och Senior Vice President, Global 
Marketing på Takeda i Schweiz. Gårdemyr startade sin karriär inom Astra, följt av Ferring, Tigran Technologies och 
Retinalyze. Han har en examen i företagsekonomi från Lunds universitet. Gårdemyr inleder sin anställning imorgon, den 
5 september 2017. 
 
VD Jan Alenfall kommenterar 
- Vi är glada att välkomna Gunnar Gårdemyr till Follicum. Vår förmåga att attrahera en ledare med Gunnars breda 
internationella erfarenhet speglar Follicums potential. Hans erfarenhet och kontaktnät kommer att accelerera bolagets 
fortsatta utveckling, särskilt inom områdena för partnerskap och strategi. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jan Alenfall – VD, Follicum AB 
Telefon: 046 - 19 21 97 
E-post: info@follicum.com 
 
Mikael Theander, Communications & PR 
Telefon: 0764-263542 
E-post: info@follicum.com 
 
Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 4 september 2017. 
 

 
Om Follicum AB 
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt 
protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av 
detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga 
försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie 
under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.  
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