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Intervju med Carl-Johan Spak, ny styrelsemedlem i Follicum 

 
Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare? 
Jag har arbetat i läkemedelsindustrin i över 30 år. Efter några år på ACO och Pharmacia 
började jag på Recip 1995 när företaget startade. Med undantag av ett år på Meda 2008 
har jag varit på Recip/Recipharm på flera olika befattningar. Efter att ha varit ansvarig 
för Recipharms avdelning för utvecklingstjänster fokuserar jag sedan ett år tillbaka på 
strategiska investeringar för Recipharm, där Follicum är en. I min roll som Senior Vice 
President för Strategic Investments & Projects letar jag efter investeringsmöjligheter 
där Recipharm kan bidra med utveckling och tillverkningstjänster. Utöver min roll i 
Recipharm sitter jag i fler olika styrelser för biotech-bolag i Sverige, UK, Israel och USA.  

 
Varför accepterade du rollen som Styrelsemedlem i Follicum? 
Jag tycker att Follicum är ett väldigt intressant bolag som med sin unika 

plattform och två spännande projekt har stora möjligheter. Mitt intresse för att gå in i styrelsen för Follicum 
hör naturligtvis också ihop med att Recipharm har investerat i bolaget genom en nyligen genomförd riktad 
företrädesemission.  
 
Vilken expertis kan du bidra med i Follicums styrelse? 
Jag har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin som spänner över utveckling/tillverkning fram till 
marknadsföring och affärsutveckling samt investeringar. I det här stadiet av min karriär är jag mer 
generalist än specialist inom ett specifikt område. Jag har varit delaktig i att starta företag som 
Recip/Recipharm men har också erfarenhet av att starta nya biotech-bolag som VD, till exempel för 
Prokarium Ltd och Empros Pharma AB. För närvarande är jag direktör i ett flertal Life Science-bolag, både 
pharma och medtech, där jag arbetar inom flera olika områden såsom onkologi, fetma, antibiotika, 
akutvård och vaccin. Jag är övertygad om att en styrelse för ett bolag som Follicum har en viktig roll i att 
bestämma vilken strategi som är bäst för företaget och jag ser fram emot att delta i sådana strategiska 
diskussioner. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jan Alenfall – VD, Follicum AB  
Telefon: 046 - 19 21 97 
E-post: info@follicum.com  
 
Om Follicum AB  
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. 
Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk 
prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums 
forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget 
grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.  
www.follicum.com. 
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