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EQL Pharma AB (publ) i korthet 
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med 
originalläkemedel. Bolaget har för närvarande uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från 
originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika 
för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i 
Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. 
EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i 
bland annat EU och Asien. 
 

EQL Pharmas CFO har valt att lämna sin tjänst  
EQL Pharma AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Jennie Sterning har valt att lämna sin 
tjänst. Jennie har varit verksam i EQL Pharma sedan 2007 och CFO sedan 2016. Jennie kommer 
kvarstå som CFO till mitten på juli. 
- Jennie har under sin tid på EQL Pharma byggt och utvecklat EQLs ekonomifunktion. Hon har 
även implementerat ekonomistyrning och GDPR-regelverket inom EQL. Under senare tid har 
hon fokuserat på konverteringen till IFRS och förberedelserna inför EQLs flytt till Nasdaq 
Stockholms huvudlista. ”Jag vill tacka henne för en ovärderlig insats under många år hos oss. 
Vi önskar henne all lycka till med sina nya utmaningar”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL 
Pharma. 

 
En process för att rekrytera en ny CFO kommer att inledas snarast. Emanuel Eriksson kommer 
träda in som tillförordnad CFO under perioden från Jennie Sternings sista dag till dess en ny 
långsiktig CFO är på plats. Emanuel är utbildad civilekonom vid Lunds universitet med 
inriktning Technology Management.  Han har haft ledande befattningar inom bank som 
företagschef och inom förvärvsfinansiering (M&A). Emanuel är idag investeringschef för Fårö 
Capital där han bland annat det senaste året koordinerat flera börsnoteringar. Han har en 
gedigen erfarenhet av aktiemarknad samt investerarrelationer. 
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