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EQL Pharma byter VD under 2022 
Christer Fåhraeus, grundare och VD, har meddelat styrelsen i EQL Pharma AB att han önskar övergå 
i en ren styrelseroll efter nästa årsstämma i bolaget, planerad till den 15:e augusti 2022. Styrelsen har 
därför idag avtalat med Axel Schörling, vice VD, om att han tar över VD-posten i EQL Pharma AB med 
start efter nästa ordinarie stämma. Christer förblir VD fram till denna tidpunkt, och avser därefter vara 
aktiv i bolaget utifrån en styrelsehorisont och som ägare.  

 

Bakgrunden till att ett beslut om VD-byte kommer redan nu är att det ger möjligheter att under 
erforderligt långt tid förbereda Axel Schörling att ta över VD-rollen från Christer Fåhraeus. Axel 
Schörling har varit bolagets operative chef sedan 2018, och han utnämndes till vice VD under 2020. 
Därför ser styrelsen i EQL Pharma denna succession som mycket väl förberedd och planerad.  

Christer Fåhraeus kommer fortsätta att vara högst aktiv i bolaget, inte bara under återstoden av sitt 
VD-skap, utan också efteråt i sin egenskap av medlem av styrelsen och som engagerad storägare i 
bolaget. Christer Fåhraeus har dock andra bolagsintressen, inte minst via investmentbolaget Fårö 
Capital AB, och han har därför uttryckt önskemål om att successivt minska sitt dagliga och operativa 
engagemang i EQL Pharma AB, och därför har successionen på VD-posten planlagts under en längre 
tid. 

Axel Schörling har en dubbelexamen i form av Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola och 
Handelshögskolan i Göteborg, och han har tidigare arbetat som managementkonsult i den globala 
konsultverksamheten BearingPoint. Axel har också tidigare varit ansvarig för Operations Controlling i 
Perstorp Group AB. Som operativ chef på EQL Pharma har Axel varit instrumentell för bolagets 
snabba expansion. 

”Det är naturligtvis tråkigt att nuvarande VD och grundaren Christer Fåhraeus väljer att stiga av VD 
posten, men som styrelseordförande är jag är mycket glad åt att vi kan genomföra den här 
successionen på VD-stolen i EQL under så här välplanerade och kontrollerade former” säger Anders 
Månsson, styrelseordförande i EQL Pharma AB, och tillägger,  ”jag har lärt känna Axel sedan 2018 
som en ambitiös och driven ledare i den operativa verksamheten, och både jag och resten av 
styrelsen ser fram emot att arbeta tillsammans med honom när han så småningom övertar det fulla 
VD-ansvaret för bolaget.” 

”Det är klart att det är lite emotionellt att lämna VD stolen på EQL, ett bolag som har så många 
fantastiska medarbetare, men samtidigt känner jag mig oerhört trygg i att Axel Schörling kommer göra 
ett enastående jobb som ny VD. Jag har arbetat med Axel dagligen under snart fyra år, och kan därför 
med viss säkerhet säga att EQL kommer utvecklas fantastiskt under hans ledarskap”, säger Christer 
Fåhraeus, VD på EQL. ”Min plan är att vara stor ägare i EQL under överskådlig tid, och att förbli en 
aktiv investerare och styrelseledamot långsiktigt.” 

”Det är naturligtvis en stor ära för mig att få förtroendet att leda EQL, ett bolag som jag tror starkt på 
med fantastisk personal och mycket stor potential. Jag är ödmjuk inför uppgiften och det ansvar det 
innebär att förvalta bolagets möjligheter och samtidigt fylld av energi inför att få vara ledande i att ta 
bolaget till nästa nivå. Jag vill också passa på att tacka Christer för det fantastiska arbete han gjort 
ända sedan han grundade bolaget 2006 till dit han tagit oss idag, en fullkomligt lysande prestation, 
säger Axel Schörling, vVD i EQL Pharma. 
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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 mer än 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 har 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. 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christer Fåhraeus (VD) / Anders Månsson 

EQL Pharma AB (publ) 

 

Christer Fåhraeus (VD) 
 
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com 
Hemsida: www.eqlpharma.com 
 

Anders Månsson (Styrelseordförande) 

Telefon: +46 708 60 47 38 
E-post: ama@rhovac.com 
Hemsida: www.eqlpharma.com 
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