
 
Valberedningen föreslår nyval av Anna Tenstam som ordinarie styrelseledamot i Peptonic 
Medical 

Stockholm den 22 juni 2020. - Peptonic Medical AB (publ) (”Bolaget” eller ”Peptonic”) - meddelar 
idag att valberedningen föreslår att Anna Tenstam nyväljs till styrelsen. Vidare att Hans von Celsing 
,Leni Ekendahl och Marianne Östlund omväljs som ledamöter med Hans von Celsing som 
ordförande. Arne Ferstad har avböjt omval. Stämman hålls den 30 juni i Stockholm. 

Valberedningen föreslår att ledamöterna skall erhålla 75 000 kronor i ersättning per år och att 
ordförande skall erhålla 150 000 kronor.  

Valberedningen har utsetts efter förslag från de största aktieägarna som tillsammans representerar 
14,4 % av rösterna i Bolaget. I valberedningen ingick Richard Bagge, Håkan Wallin och Hans von 
Celsing, med Richard Bagge som sammankallande. 

  

För ytterligare information om Peptonic Medical AB (publ), vänligen kontakta: 
Johan Inborr, VD  
Telefon: 0708 853 893 
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se  

 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020. 
 

Om Anna Tenstam 

Under sina 30+ år inom Life-Science industrin, har hon haft ledande befattningar för flertalet bolag, 
både noterade samt s k startups.  Dessa bolag har haft sin verksamhet inom läkemedel, 
medicinteknik, estetiskmedicin samt diagnostik. 
I sina positioner som VD/ordförande i bl a USA, Israel och Sverige har hon ansvarat för 50 till ca 500 
personer med betydande omsättning.  Hon har även grundat ett flertal företag som hon utvecklat 
och drivit från start till exit. 
  
Anna har förvärvat en global syn och ett brett perspektiv på att utveckla företag i olika kulturer med 
stark tillväxt, framför allt inom kvinnohälsa där hon är engagerad inom olika nätverk.  Hon har också 
lanserat konsumentvarumärken, vilket är speciellt värdefullt för Peptonic Medical, vars nuvarande 
portfölj kräver en djup förståelse för det i kombination med medicintekniska produkter.  
Anna har erfarenhet av olika styrelsepositioner sedan 2004 från bolag i baserade i USA, Sverige, 
Israel och Storbritannien. Anna ser fram emot att bidraga till Peptonic Medical´s internationella 
framgång. 
 
Nuvarande pågående engagemang; 
-Agamé Beauty, Styrelseordförande  
-Optomed Plc, styrelseledamot 
-Sue Ellen Investments, styrelseordförande 
-Expomind, styrelseordförande 
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Om VagiVital® 

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade 
till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).  
VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och 
gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i 
vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda 
och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är 
i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på 
marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 
I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se).  
Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

 

Om Peptonic Medical 

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och 

utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att 

erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. 

Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av 

vaginal atrofi och vaginal torrhet.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för 
behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information 
avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. 

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se , 

kortkod: PMED) i Stockholm.  

För mer information, gå till:  www.peptonicmedical.se  
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