PRESSMEDDELANDE
Göteborg den 17 mars 2017, 15:30

CELLINK AB har tillsatt en Advisory Board
CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) har tillsatt en Advisory board som ska bistå bolaget i sin
strategiska utveckling, den rådgivande gruppen består av fyra individer med gedigen erfarenhet
inom sina expertområden. Nedan presenteras rådgivarna.
Dr. David Williams är Professor på Institutet för Regenerativ Medicin vid Wake Forest School of
Medicine och betraktas som en ledande auktoritet inom biomaterial, medicinsk utrustning och
biokompatibilitet. Dr. Willams har skrivit över 400 tekniska publikationer inom sitt expertisområde.
Dr. Willams kommer att rådgöra CELLINK i utvecklingen av nya Bibläck.
Dr. Ali Khademhosseini, MASc, Professor vid Harvard-MIT’s Division of Health Sciences and
Technology (HST), Brigham and Women’s hospital och Harvard Medical School. Han leder också ett
satellitlaboratorium vid World Premier International-Advanced Institute för materialforskning vid
Tohoku University, Japan. Dr. Khademhosseini kommer att rådslå inom utveckling av bolagets
teknologier.
Dr. Erik Ingelsson är Professor i medicin vid Stanford University. Hans forskningsområde är
kardiovaskulär medicin med fokus på metabola störningar såsom fetma och insulinresistens, och
deras roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Dr. Ingelsson kommer bistå inom
applikationsutveckling av bolaget produkter och tjänster.
Rolf Classon har en lång erfarenhet av exekutiva befattningar inom Biotekniksektorn. Classon har
varit ordförande för den exekutivkommittén i Bayer Healthcare AG, VD för Bayer Daignostic, haft
chefsbefattningar inom Pharmacia, styrelsemedlem i Hill-Rom Corporation, Ordförande för Tecan
Group Ltd och ledamot i Fresenius Medical. Classon kommer att understödja i strategiska och
operationella frågor inom hans expertisområde.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl.
15:30 CET.
Kort om CELLLINK
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av
världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt,
kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar
utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3DBioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är
Bolagets Certified Adviser.

