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Aerocrine AB genomför förändringar i ledningsgruppen 
 
Solna – 12 juni 2014 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar idag att 
Marshall Woodworth blir ny Chief Financial Officer. Bolaget meddelar också att Anders 
Murman blir befordrad till Chief Technology Officer. 
 
Marshall Woodworth blir ny Chief Financial Officer i Aerocrine AB från 13 juni, 2014, en position 
som därmed övergår till att bli en USA-baserad tjänst vid huvudkontoret för Aerocrines USA-
organisation i Morrisville, North Carolina. Tidvis kommer dock Marschall Woodworth att arbeta 
på kontoret i Solna. Förändringen ligger i linje med Aerocrines strategiska inriktning med ett ökat 
fokus på bolagets nyckelmarknader så som USA. Aerocrine kommer att fortsätta vara ett 
svensknoterat bolag. 

Marshall Woodworth var tidigare CFO för det amerikanska bioteknikbolaget Furiex 
Pharmaceuticals Inc., som nu är föremål för en upphandlingsprocess med Forest Laboratories. Han 
har över 25 års erfarenhet med börsnoteringar, finansiell rapportering, sammanslagningar och 
uppköp, investerarrundor och corporate finance-funktioner. Som CFO kommer Marshall 
Woodworth att rapportera till Aerocrines vd Scott Myers.  

Michael Colerus, bolagets nuvarande CFO, kommer att bistå i övergångsprocessen. Michael 
Colerus har varit CFO för Aerocrine sedan 1999 och har varit tongivande och spelat en nyckelroll i 
etableringen av bolagets kommersiella verksamhet från startup till börsnoterat bolag, samt under 
investeringsrundor efter det.  

Aerocrine genomför också förändringar i ledningen för Technical Operations. Anders Murman blir 
ny CTO. Anders Murman har lång erfarenhet av mjukvaru- och produktutveckling inom medicinsk 
teknik och kommer till Aerocrine från RaySearch Laboratories AB. 
 
Mats Carlson kommer gå från sin nuvarande roll som Chief Technology Officer till att ansvara för 
global affärsutveckling, partnerrelationer och kundservice. Som CTO sedan 1998 har Mats Carlson 
lett produkt- och teknikutveckling och spelat en viktig roll i det innovativa arbete som legat till 
grund för Aerocrines produkter.  
 
Mats Carlson och Anders Murman kommer att rapportera till Aerocrines vd samt vara baserade i 
Sverige.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788 379, +970 368 0336 
 



Om Aerocrine:  
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av 
patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom 
detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig 
patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera 
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. 
Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. 
Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, 
vänligen besök aerocrine.com och niox.com.  

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 
för offentliggörande kl. 08:55 den 12 juni, 2014. 

 

 


