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Sobi™ utser Anne Marie de Jonge Schuermans till Head of Technical Operations  
 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har utsett Anne Marie de Jonge Schuermans till ny Head of 
Technical Operations med ansvar för den nybildade organisationen Technical Operations. Denna 
organisation för samman Sobis Manufacturing Operations/Biological Development and Supply (biologiska 
läkemedelsutveckling), Quality (kvalitet), Supply Chain (försörjningskedja), Procurement (inköp) och 
Environment & Safety (miljö och säkerhet). Anne Marie börjar på Sobi den 1 oktober och kommer att ingå i 
Sobis verkställande ledning.  
 
Anne Marie kommer närmast från Biogen där hon var Vice President för Global Supply Chain Operations & 
Strategic Partnerships samt exekutiv styrelsemedlem för Biogen International GmbH.  
 
Anne Marie har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin från Biogen, Stryker och Novartis där hon 
har ansvarat för internationella funktioner såsom Supply Chain Operations, Internal & External 
Manufacturing, Quality, Environment, Health & Safety och Healthcare Compliance. Hon har stor erfarenhet 
av processimplementering och att driva förändring i tvärfunktionella och tvärkulturella sammanhang.  
 
Hon innehar magisterexamen i Agriculture & Natural Environment från Wageningen Agricultural University i 
Nederländerna och i Environmental Management & Technology från Ecole Polytechnique Féderale Lausanne 
(EPFL) i Schweiz samt en doktorsexamen från Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ) i Schweiz.  
 
Anne Marie tillägger att hon är förväntansfull över att börja på Sobi. ”Sobi har unika förmågor, en lång 
historia inom tillverkning, utveckling och försörjning av biologiska läkemedel och en mycket spännande 
framtid inom sällsynta sjukdomar. Jag ser fram emot att samarbeta med teamen för att utveckla en effektiv 
och agil organisation som är rustad för tillväxt”, säger hon.  
 
--- 
 
Om Sobi™ 
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att 
tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. 
Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och 
kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort 
kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet 
anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.          
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Media Investerare 
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations 
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