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Realheart har rekryterat Jonas Caspari Bark som ny Chief Financial Officer. Han
kommer närmast från Ecokraft Sverige AB och har tidigare bland annat arbetat i olika
roller inom ABB. Jonas Caspari Bark börjar den 5 augusti och efterträder nuvarande
CFO Andreas Hultdin.

Realheart är ett svenskt bolag med huvudkontor i Västerås, som utvecklar världens första
artificiella fyrakammarhjärta. Bolaget har på senare tid tagit flera viktiga steg framåt, inte minst i
det att man lämnat prototypen bakom sig och nu testar den kliniska versionen av Realheart®
TAH i djurstudier. 2024 räknar man med att inleda kliniska studier. I samband med detta ökar
intresset för bolaget, och med behovet av att ytterligare stärka ekonomifunktionen.

– Jag är så glad att jag har kunnat knyta Jonas Caspari Bark till vårt team när vår nuvarande
CFO Andreas Hultdin inte kan vara tillgänglig i den utsträckning vi behöver framåt. Han har
varit oerhört viktig för Realheart och det är tack vare hans skicklighet och engagemang som
Jonas nu kan ta över en ekonomifunktion med välstrukturerade och trygga rutiner och utveckla
den vidare, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Andreas Hultdin slutar den 5 augusti då Jonas Caspari Bark tillträder, men kommer att finnas
kvar som konsult och stötta bolaget vid behov.

– Realhearts artificiella hjärta är verkligen en superspännande produkt som i framtiden kommer
att kunna rädda oerhört många liv. Jag ser verkligen fram emot vara med den sista biten till en
kommersiell produkt. Jag har tidigare erfarenheter av att komma in i den här fasen av
utvecklingen och hoppas kunna bidra till vår framgång, säger Jonas Caspari Bark.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732,
email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för
implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som
innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem
(två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som
efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.
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