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Bactiguard utser ny CFO 
 
Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President 
Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik 
Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. 
Cecilia Edström tillträder sin nya befattning 15 september. 
 
”Fredrik Järrsten har varit Bactiguards CFO sedan våren 2014. Sedan dess har bolaget 
genomgått en stor förändring, med avstamp i refinansieringen och börsintroduktionen i juni 
2014.  Den finansiella infrastrukturen har stärkts och kvaliteten på rapporteringen höjts och i 
den processen har Fredrik spelat en viktig roll. Jag vill tacka honom för de här åren och 
önskar honom varmt lycka till i sitt nya uppdrag”, säger Christian Kinch, VD 
 
”Cecilia Edström är en erfaren ledare med starkt affärsfokus och bred kompetens från några 
av Sveriges största internationella börsbolag. Hon har gedigen finansiell kompetens och 
hennes erfarenhet var en förutsättning för Bactiguards börintroduktion. Hon ingår redan idag 
i Bactiguards företagsledning, med ansvar för affärsutveckling och internationell försäljning. 
Jag är glad över att vi med denna lösning säkerställer värdefull kompetens och kontinuitet i 
Bactiguard och banar väg för att hitta en långsiktigt optimal lösning”, fortsätter Christian 
Kinch 
 
Cecilia Edström var tidigare medlem av koncernledningen i Scania och TeliaSonera. Hon har 
en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetade därefter med 
corporate finance inom SEB. Cecilia Edström kom till Bactiguard våren 2014, initialt med 
ansvar för kommunikation och IR och för att förbereda bolaget inför börsnoteringen. Som 
tillförordnad CFO kommer hon att behålla ansvaret för affärsutveckling och Fredrik Järrsten 
kommer att stanna i bolaget en kortare period för att säkerställa en ordnad överlämning. 
 
   
Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-28, kl. 08.00 
  
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Christian Kinch, CEO, tel: +46 8 440 58 80 
 
Cecilia Edström, mob: +46 72 226 23 28 
 

   



 
 
 

 

Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att 
utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade 
infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för 
sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på 
medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna 
produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är 
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj 
av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande 
infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.  
 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern 
och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om 
i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i 
Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se 

http://www.bactiguard.se/

