
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
PRESSMEDDELANDE 
Stockholm 2018-03-21 
 

 
 

Karessa Pharma AB förstärker ledningen och utser ny CFO 
 
Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att man har utsett Björn Petersson som ny 
finanschef. Detta i ett led att förstärka ledningen och företaget.   

 
Björn har stor erfarenhet av finansiell styrning och har genom åren arbetat som controller, CFO, 
administrativ chef men även verksamhetschef. I roller från service- och tjänsteföretag, både 
noterade och ägarledda, och i egen verksamhet har Björn stor vana av förändringsledning och 
utveckling.  
 
”Karessa är ett välskött utvecklingsföretag med både stora möjligheter och spännande utmaningar. Jag 
ser fram mot att bidra till Karessas tillväxt och att skapa nytta för den stora presumtiva målgruppen och 
för ägarna” säger Björn Petersson. 
 
 ”Jag är mycket glad att vi har rekryterat Björn och därmed fått in en ny stark kraft i ledningen av Karessa. 
Jag sätter stort värde på Björns noggrannhet, finansiella erfarenhet och ledaregenskaper som nu 
kommer Karessa till godo” säger Michael Brobjer, VD Karessa Pharma Holding AB 
 
Karessa tidigare CFO, Hans Richter, var anlitad som konsult och har formellt rapporteringsansvar för 
Karessa till och med kvartalsrapporten för Q1. 

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)  
Tel: 08-768 22 33 
E-post: michael.brobjer@karessa.se 
 
 
Om Karessa Pharma Holding AB 
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna 
erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium 
Nordic Holding AB som certified advisor.  
 
Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem  
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att 
effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som 
tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.  
Karessa har utvecklat en buckal film med  vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras på insidan av kinden där den löses upp, 
samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i 
kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss 
ätit en god middag. 
 
Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för 
impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 40 miljarder kronor. 
 
För mer information, se karessa.se 
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