
Guido Oelkers utsedd till ny koncernchef och vd för Sobi

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) aviserar idag att Guido Oelkers har utsetts till ny vd och koncernchef. Han
efterträder Geoffrey McDonough och tillträder den 22 maj 2017.

Guido Oelkers kommer till Sobi från en tidigare roll som vd för BSN Medical GmbH. Han har en omfattande erfarenhet från
läkemedels- och hälsovårdsföretag och har varit vd och koncernchef för svenska medicinteknikbolaget Gambro. Han har också
haft ett antal ledande affärsdrivande befattningar i bolag såsom Nycomed, DKSH Group och Aventis (tidigare Hoechst), där han
inledde sin karriär. Guido Oelkers var även medlem i styrelsen för Meda. Guido Oelkers är född 1965 och har en doktorsexamen i
Strategic management från University of South Australia och en masterexamen i ekonomi från South Bank University, London.
Han kompletterade sina studier i ekonomi vid London School of Economics and Political Science.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera Guido Oelkers som ny vd. Han har skapat betydande värde för aktieägare i sina
tidigare roller. Guido är en resultatdriven strateg och en sann entreprenör som har visat imponerande förmåga och kreativitet i sina
tidigare roller. Guido är den rätta personen att vidareutveckla Sobis strategiska roll som ett pionjärföretag inom bioteknik och han
kommer att utveckla våra framgångsrika globala varumärken och förverkliga den avsevärda potentialen som våra
hemofiliprodukter besitter,” säger Håkan Björklund, Sobis styrelseordförande. ”Styrelsen önskar också tacka Geoffrey
McDonough för hans betydelsefulla bidrag och det enastående värde som han har skapat under sin tid som vd för Sobi.”

”Sobi är ett unikt bolag inom sällsynta sjukdomar. Företaget har en stark historia och har haft en spännande utveckling under de
senaste åren. Jag är mycket glad över att utses till vd och ser fram emot att få arbeta tillsammans med teamet på Sobi för att
fortsätta på denna inriktning med en stark kommersiell potential, innovation och utveckling i syfte att verka för patienter med
sällsynta sjukdomar och deras familjer,” säger Guido Oelkers.

Guido Oelkers kommer att flytta till Stockholm.

---

Om Sobi™  
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och
tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför
även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär
inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var
cirka 760. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
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