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SciBase ökar sitt kommersiella fokus med tre nya styrelseledamöter  
  
Igår på SciBase årsstämma valdes tre nya ledamöter in i Bolagets styrelse. Dr. Thomas Taapken, Diana Ferro 
och Thomas Eklund är de nya ledamöterna i styrelsen medan Tord Lendau (ordförande), Per Aniansson och 
Renee Aguiar-Lucander valdes om. Gemensamt för de tre nyinvalda är deras kommersiella fokus och 
erfarenhet från medicinteknikbranschen. Dr. Thomas Taapken, Diana Ferro och Thomas Eklund kommer 
också bidra med stora insikter kring den internationella marknaden och de första två har stor kunskap om 
och erfarenhet från den tyska marknaden.  
 
- När vårt fokus på marknad och försäljning blir allt tydligare är det naturligt att detta återspeglar sig även i 
vår styrelse. Thomas Eklund har varit verksam i flera bolag som är i vår situation och Thomas Taapken och 
Diana Ferro har stor kunskap om den tyska marknaden samt en stor internationell erfarenhet vilket 
kommer vara till nytta framöver. Tyskland fortsätter att vara vår tillväxtmotor och vi ser fram emot att få 
ett besked från FDA avseende den amerikanska marknaden, vilket vi förhoppningsvis får runt 
halvårsskiftet, säger Tord Lendau, styrelsens ordförande i SciBase. 
 
Dr. Thomas Taapken är idag CFO på Medigene AG som är ett noterat bolag inom bioteknik som 
koncentrerar sig på immunterapi vid olika typer av leukemi. Han har ett kommersiellt fokus och 
marknadserfarenhet, framför allt från den tyska marknaden där han arbetat mycket med 
kostnadsersättningar, samt varit delaktig i en framgångsrik ansökningsprocess hos FDA. Dr. Thomas 
Taapken är verksam i Tyskland.  
  
Diana Ferro är VD på MedSkin Solution AG, som utvecklar produkter för sårvård och annan hudvård. Diana 
Ferro har erfarenhet av att leda internationella organisationer och genomförande av marknadsförings- och 
försäljningsinsatser via distributionsnätverk på flera marknader. Diana Ferro är verksam i Tyskland.   
  
Thomas Eklund är styrelseproffs och oberoende rådgivare och konsult. Thomas Eklund sitter i en rad 
styrelser inom medicin- och hälsosektorn. Han har också arbetat inom finansbranschen bland annat på 
Handelsbanken och Investor Growth Capital, där han var Managing Director och ansvarig för 
investeringarna i medicinteknik och läkemedel.  
 
-Jag vill också ta tillfället i akt att tacka våra tre avgående styrelsemedlemmar, Stig Ollmar, Carsten Browall 
och Andreas Pennervall för deras hårda arbete och stora engagemang i SciBase, säger Tord Lendau, 
styrelsens ordförande i SciBase. 
 
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta: 
Simon Grant, VD  
Tel: +46 72 887 43 99  
E-post: simon.grant@scibase.com        

Om hudcancer  
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att 
hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest 
dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya 
fall av malignt melanom per år.  
 
Om SciBase och Nevisense 
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten 
Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig 
Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills 
genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense 
är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett 
godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna 
vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är 
Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com. 


