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EQL Pharma anställer Alexander Brising, ny Business Development Director
EQL Pharma har rekryterat Alexander Brising som ansvarig för affärsutveckling på EQL Pharma. Han
tillträdde tjänsten under mitten av november 2016. Alexander Brising kommer att leda arbetet med
att identifiera nya produkter för in-licensiering eller egen utveckling och därmed stärka en redan
stark pipeline av nisch-generika. Alexander Brising har haft en rad tunga uppdrag inom
farmaindustrin, närmast kommer han från Sandoz Nordiska huvudkontor i Köpenhamn där han varit
medlem av ledningsgruppen med budgetansvar för all apoteksförsäljning i Sverige. Han har en MBA
från Handelshögskolan i Göteborg.
”Att tillträda tjänsten som Business Development Director på EQL Pharma ser jag som en mycket
spännande och lovande uppgift. EQLs affärsidé att utveckla nisch-generika är högintressant och jag
tror min starka bakgrund inom affärsutveckling och att identifiera produktkandidater med hög
potential kommer att passa perfekt in i arbetet” säger Alexander Brising.
”EQL Pharma fortsätter sin satsning på att sätta nya strategiska nisch-generika på marknaden. I detta
arbete kommer Alexander Brising att spela en huvudroll”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL
Pharma.
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Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är
medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsfö r fö r närvarande fem nisch-generika
på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare
nisch-generika fö r lansering 2017 och framåt. Verksamheten är fö r närvarande helt inriktad på
receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7)
personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i
samarbete med ledande kontraktstillverkare och stö rre läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

