Pressmeddelande 27 april 2021

Valberedningen i SciBase föreslår val av Dr. Matt Leavitt som ny
styrelseledamot
STOCKHOLM, SVERIGE, - 27 april 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare
av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att valberedningen föreslår val av Dr Matt
Leavitt som ny styrelseledamot till årsstämman 2021.
Valberedningen, som består av Christer Jönson (utsedd av FourierTransfrom AB), Iraj Arastoupor, Peter
Elmvik samt styrelsens ordförande Tord Lendau förslår härmed Matt Leavitt som ny styrelseledamot.
Dr Matt Leavitt, styrelseordförande i, tidigare VD samt grundare av Advanced Dermatology and Cosmetic
Surgey Group (ADCS) USA’s enskilt största dermatologinätverk, är certifierad hudläkare och specialist inom
håravfall och håråterställning. Han är både nationellt och internationellt erkänd som en skicklig läkare,
kirurg, pedagog, klinisk forskare, föreläsare, författare och humanitär.
Med sin kliniska bakgrund och unika kommersiella erfarenhet av att bygga USA: s största
dermatologinätverk ser valberedningen att Dr Leavitt kan spela en central roll i att styra SciBase strategi för
USA. SciBase nuvarande fokus i USA är att säkra kostnadsersättning från betalare samt marknadsföring
gentemot dermatologinätverk; båda områden där valberedningen också ser att Matts kunskap och
erfarenhet kan vara till stor nytta för SciBase.
Valberedningen har sedan tidigare föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter utöver Barbro
Fridén som har avböjt omval.
Mer information om Dr Matt Leavitt finns här : https://www.advancedderm.com/about-us/news/dr-mattleavitt-profiled-in-orlando-business-journal eller här https://www.advancedderm.com/aboutus/leadership/dr-matt-leavitt .
För mer information, vänligen kontakta:
Tord Lendau, styrelsens ordförande
Tel: +46 708 10 01 67
Email: tordlendau@hotmail.com
Certified Advisor:
Avanza
Tel: +46 409 421 20
Email: ca@avanza.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den
tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care”
instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten
Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling
har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och ickemelanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills
genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för
sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt
av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker
maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth
Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.

