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SenzaGen stärker organisationen i USA 
med målsättningen att öka den 
kommersiella närvaron genom att öka 
antalet licenstagare 
 
Lund, den 11 oktober 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: 
SENZA) meddelar idag att Bolaget genom en strategisk rekrytering 
förstärker sin närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. 
Rekryteringen av Dr. Joshua J. Schmidt som Business Development 
Director på SenzaGen Inc innebär ytterligare en expansion av Bolagets 
kommersiella organisation och fokus på att etablera samarbeten med 
såväl licenstagare som distributörer i enlighet med SenzaGens nyligen 
kommunicerade finansiella målsättning. I samband med rekryteringen 
omorganiseras också SenzaGen Inc till ett helägt dotterbolag, vilket ger 
ytterligare möjligheter att styra den kommersiella strategin i USA. 
 
SenzaGen fokuserar på kemikalie-, kosmetika-, läkemedels- och medicintekniska 
marknaderna för sin globala kommersialisering av in vitro-plattformen GARD®.  
Under 2017 och 2018 har SenzaGen successivt stärkt sin kommersiella organisation 
och globala närvaro med nya avtal med strategiska partners. Bakgrunden till 
nyrekryteringen i USA är att SenzaGen avser att accelerera samarbetena både med 
amerikanska licenstagare och med industriella partners för utveckling av GARD® -
portföljen.  
 
"USA är en prioriterad marknad och genom rekryteringen av Joshua J. Schmidt 
förstärker vi vår organisation med ett betydande nätverk, kunskap och insikter om 
den amerikanska marknaden vilket medverkar till att vi når vår finansiella 
målsättning”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen  
 
Joshua J. Schmidt har omfattande affärs- och vetenskaplig erfarenhet från 3M, 
Medtronic and Bruker Daltonics, senast som Senior Account Executive för en 
amerikanska CRO, Pace Analytical Life Sciences, där han arbetat med testning av 
farmaceutiska och medicinsktekniska produkter i USA. 
 
"SenzaGens teknologi imponerar och har verkligen potential att väsentligt påverka 
kemikalie- och life science-industrin på ett positivt sätt. Jag är entusiastisk över att 
komma in i SenzaGen i detta skede eftersom jag ser stora möjligheter och potential 
för tillväxt, såväl i USA som globalt för GARD®", säger Joshua J. Schmidt, Business 
Development Director på SenzaGen Inc. 
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I samband med att Joshua J. Schmidt utses till Business Development Director blir 
SenzaGen Inc ett helägt dotterbolag till SenzaGen AB (publ).  
 
 
För mer information, kontakta: 
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB 
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com  
Telefon: 0768-284822 
 
 
Om GARD® 
GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk 
reaktion hos	  människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora 
mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras 
med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents 
precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för 
en kemisk substans. 
	  
Om SenzaGen 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma 
om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till 
exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets 
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än 
traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom 
partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, 
knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt 
huvudkontor i Lund och dotterbolag i Delaware, USA. För mer information, besök 
www.senzagen.com.  
	   	  
 
 
Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 oktober 2018 
kl. 08:30. 
	  
	  
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets 
Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com. 


