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	  Genovis	  förstärker	  organisationen	  med	  en	  internationell	  säljchef	  	  
	  
Susanne	  Olauson	  har	  utsetts	  till	  försäljningschef	  på	  Genovis,	  hon	  kommer	  närmast	  från	  
Redsense	  Medical	  där	  hon	  arbetat	  sedan	  2007	  med	  försäljning	  och	  marknadsföring	  mot	  
de	  amerikanska,	  europeiska	  och	  australienska	  marknaderna.	  

Genovis	  ser	  nu	  en	  stadigt	  ökande	  orderingång	  och	  ett	  stort	  intresse	  för	  de	  senast	  lanserade	  produkterna.	  

För	  att	  bäst	  kunna	  tillvarata	  dessa	  möjligheter	  anställs	  Susanne	  Olauson	  som	  försäljningschef.	  	  
	  

Susanne,	  42,	  är	  civilekonom	  med	  internationell	  bakgrund.	  Hon	  har	  de	  senaste	  femton	  åren	  varit	  verksam	  

inom	  Life	  Science,	  både	  läkemedels-‐	  och	  medicinteknisk	  industri.	  En	  stor	  del	  av	  hennes	  arbete	  de	  senaste	  

fem	  åren	  har	  varit	  att	  kommersialisera	  svensk	  innovativ	  medicinteknik	  internationellt	  från	  varumärkes-‐	  

byggande	  till	  produktutveckling	  och	  försäljning	  mot	  nyckelkunder.	  

	  

-‐	  ”Jag	  ser	  verkligen	  fram	  emot	  att	  få	  vara	  del	  i	  Genovis	  expanderande	  verksamhet	  både	  på	  befintliga	  och	  

nya	  marknader.	  Med	  mina	  erfarenheter	  vill	  jag	  vara	  med	  och	  bygga	  Genovis	  framtid”,	  säger	  Susanne	  

Olauson	  

	  

-‐	  ”I	  takt	  med	  att	  Genovis	  växer	  behöver	  vi	  duktiga	  och	  drivna	  medarbetare.	  Susanne	  är	  mål-‐	  och	  

resultatinriktad	  och	  har	  en	  ledarstil	  som	  passar	  Genovis.	  Hennes	  erfarenhet	  av	  internationell	  försäljning	  

mot	  nyckelkunder	  är	  ett	  viktigt	  tillskott	  för	  Genovis	  i	  den	  expansiva	  fas	  vi	  nu	  befinner	  oss	  i”,	  säger	  Sarah	  

Fredriksson,	  Vd	  Genovis	  	  	  

	  
 
För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  
Sarah	  Fredriksson,	  VD	  Genovis	  AB	  
Tel:	  046-‐10	  12	  35	  
E-‐post:	  sarah.fredriksson@genovis.com	  
	  

	  
OM	  GENOVIS	  
Genovis	  utvecklar	  och	  säljer	  innovativa	  tekniker	  ur	  två	  unika	  produktportföljer.	  Den	  första	  innefattar	  enzym	  som	  
underlättar	  utveckling	  och	  kvalitetskontroll	  av	  t.ex.	  antikroppsbaserade	  läkemedel.	  De	  produkter	  som	  lanserats	  
hittills	  riktar	  sig	  till	  kunder	  som	  arbetar	  med	  utveckling	  av	  läkemedel,	  nya	  diagnostikmetoder	  och	  grundforskning.	  	  
	  
Den	  andra	  består	  av	  nanoteknik	  i	  nya	  kontrastmedel	  och	  är	  inriktad	  på	  design,	  produktion	  och	  karaktärisering	  av	  
nanostrukturer	  som	  kontrastmedel	  i	  medicinsk	  avbildning	  (imaging).	  De	  nanostrukturer	  och	  metoder	  som	  Genovis	  
fokuserar	  på	  kan	  även	  användas	  som	  bärare	  av	  olika	  substanser	  i	  utveckling	  av	  nya	  drugdelivery	  metoder.	  Projekten	  
drivs	  främst	  i	  egen	  regi	  i	  men	  också	  i	  form	  av	  samarbeten	  med	  forskningsgrupper	  bl.a.	  vid	  Lunds	  Universitet.	  
	  
Genovis	  aktie	  är	  listad	  på	  Nasdaq	  OMX	  First	  North	  och	  Thenberg	  fondkommission	  är	  Certified	  Adviser	  åt	  Bolaget,	  tel	  031-‐
745	  50	  00.	  


