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PRESSMEDDELANDE       14 december 2016 

 
Recipharm förstärker sin utvecklingsverksamhet med nya utnämningar i 
Europa och USA 
 
Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) har 
utsett Anders Högdin och Aaron Small att leda en expansion av bolagets tjänster inom 
läkemedelsutveckling i Europa och USA. 
 
Sedan Recipharm grundades i Sverige 1995 har bolaget haft en stark tillväxt och har idag mer än 
tjugo anläggningar i tio länder. Förutom tillverkning erbjuder Recipharm tjänster inom 
läkemedelsutveckling, från tidig upptäckt till tillverkning av produkter för kliniska tester, genom 
sina anläggningar i Sverige, Italien, Frankrike, Israel och USA. Samtidigt som dessa utnämningar 
görs stärker företaget sitt säljteam för att kunna lägga ytterligare fokus på kundhantering och nya 
affärsmöjligheter. 
 
Anders Högdin kommer, från sin bas i Stockholm, att leda teamet för affärsutveckling och 
försäljning inom utvecklingstjänster i Europa. Anders har en magisterexamen i kemi och en 
doktorsexamen i organisk kemi från Uppsala universitet. Han kom till Recipharm 2015 och hade 
innan olika befattningar på Syntagon, APL och OnTarget Chemistry.  
 
Aaron Small kommer, med fokus på att driva expansionen av den nordamerikanska verksamheten, 
att arbeta nära tillsammans med Recipharms anläggning i Research Triangle Park, North Carolina. 
Aaron har en kandidatexamen i marknadsföring och en magisterexamen i företagsekonomi. Han 
har arbetat med affärsutveckling på Recipharms sedan 2012. 
 
I en kommentar till de två utnämningarna säger Carl-Johan Spak, Executive Vice President, Global 
Technologies följande: ”Under det senaste året har Recipharms utvecklingsverksamhet fortsatt att 
växa, tack vare att vi adderat nya anläggningar, teknologier och kompetenser. Den nya 
säljorganisationen i Nordamerika kommer att vara utomordentligt viktig för Recipharm, eftersom 
den innebär att vi kan skapa intresse hos våra amerikanska kunder för bolagets utvecklings- och 
tillverkningsanläggningar utanför USA.” 
 
”Det är mycket glädjande att två så kompetenta, ambitiösa och entusiastiska personer som Anders 
och Aaron kommer att leda dessa försäljningsteam. Deras insatser kommer att betyda mycket för 
verksamheten, där vi kan erbjuda både nya och befintliga kunder förstklassiga tjänster inom 
kontraktsbaserad utveckling och tillverkning.”  
 

 

Kontaktinformation  
Carl-Johan Spak, Executive Vice President Global Technologies, carl-johan.spak@recipharm.com,  
08 602 53 13 

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,  
+44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: 
/ramarketing 
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. 
Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre 
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA 
med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com 
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