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Richard Jameson nytillträdd Chief Commercial 
Officer på Camurus  

Lund — 20 juni 2016 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att Richard 
Jameson tillträtt som Chief Commercial Officer och medlem av bolagets 
ledningsgrupp.  

Richard Jameson har bred erfarenhet från ledande befattningar inom 
marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel från ett flertal 
läkemedelsbolag, som Serono, Schering Plough och Ferring. 2010 antog han 
positionen som General Manager Northern Europe på Indivior plc (tidigare Reckitt 
Benckiser Pharmaceuticals), med ansvar att bygga och leda den kommersiella 
organisationen inom Storbritannien och Norden efter Indiviors återköp av 
rättigheterna till en produktportfölj inom opiatberoendeområdet från Schering 
Plough. Under de senaste tre åren har Richard varit verksam som Area Director EMEA 
på Indivior plc med ansvar för den kommersiella organisationen i Europa, 
Mellanöstern och Afrika samt marknadsföring och försäljning av bolagets produkter 
(Suboxone® och Subutex®) för behandling av opiatberoende. Han ingick också i 
ledningsgruppen vid Indiviors avknoppning från Reckitt Benckiser plc 2014.  

– Richard bidrar med stor erfarenhet av kommersiell strategi, marknadsföring och 
ledarskap i ett läge då vi breddar vår affärsverksamhet och inleder byggandet av en 
egen marknadsorganisation i Europa. Hans kunskap om dynamiken på de 
europeiska läkemedelsmarknaderna tillsammans med kommersiella framgångar 
inom bland annat beroendeområdet är av stort värde inför kommande 
marknadsgodkännanden och lanseringar av våra långtidsverkande produkter mot 
opiatberoende, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef.  

– Det känns inspirerande att vara en del av Camurus framgångsrika team i det här 
spännande skedet av bolagets utveckling. Jag ser fram emot att påbörja arbetet med 
kommersialiseringen av våra innovativa specialistläkemedel. Vårt initiala fokus blir 
att säkerställa att opiatberoende patienter i Europa får tillgång till våra vecko- och 
månadprodukter av buprenorfin, som för närvarande utvärderas i globala fas 3-
studier. CAM2038 kan bli den första betydelsefulla innovationen inom detta område 
på över ett årtionde, med potential att väsentligt förbättra behandlingen av 
patienter med opiatberoende, säger Richard Jameson, Chief Commercial Officer. 

Om Camurus 
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling 
och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av 
svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika 
formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av 
läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för 
behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i 
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är 
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noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se 
www.camurus.se. 
 
Ytterligare information 
Fredrik Tiberg, Vd och koncernchef 
Tel.  +46 46 286 46 92 
fredrik.tiberg@camurus.com   
 
Rein Piir, VP Investor Relations 
Tel.  +46 70 853 72 92 
ir@camurus.com 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2016 kl. 08.00. 
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