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Pressmeddelande den 28 juni 2018  

  

Bio-Works rekryterar Tord Kallioniemi som ny CFO 

 
Tord Kallioniemi tillträder som ny CFO i Bio-Works den 20 augusti 2018.  
 
Bio-Works fortsätter att växa kraftigt och förstärker koncernledningen genom rekryteringen av Tord 
Kallioniemi som ny CFO. Tord kommer närmast från en roll som ekonomichef och har lång erfarenhet 
som business controller från många brancher på både nationell och internationell nivå. Han har en 
gedigen erfarenhet av att bygga ekonomifunktioner från grunden, driftsättning av olika affärssystem, 
etablering av nya företag, bl.a. i biotechbranschen och bolagsetableringar i Nordamerika och Europa. 
Tords kompetens inom ekonomi och redovisning i kombination med erfarenhet av olika typer av 
kvalitetssystem, bl.a. ISO-certifieringar och FDA godkännanden gör Tord till en nyckelspelare för Bio-
Works framöver. Bio-Works är därför extremt glada över att kunna rekrytera Tord som heltidsanställd 
CFO. 
 
Mats Johnson, VD på Bio-Works: 
”Vi är mycket nöjda med att kunna anställa Tord som CFO. Han kommer kunna fortsätta det 
strukturerings- och systembyggande arbete som vår nuvarande CFO Lars Eriksson har påbörjat och 
utvecklat under sin tid i bolaget. Tords långa erfarenhet i många branscher med många internationella 
frågor kommer på ett bra sätt addera till och stödja vidareutvecklingen av bolaget.”  

”Vi är mycket tacksamma för vad Lars har åstadkommit under sin tid i bolaget vilket är en solid grund 
för den fortsatta utvecklingen av Bio-Works. Vi önskar Lars lycka till i sitt fortsatta konsultarbete.” 

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: 
Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.  

Om Bio-Works 
Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa 
separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra 
biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och 
diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels 
genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business 
Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är 
utsedd Certified Adviser.  

 


