
PExA meddelar att VD, Erik Ekbo,
kommer att lämna bolaget
PExA AB:s VD, Erik Ekbo, har meddelat styrelsen sin uppsägning och att han önskar
avsluta sin anställning som VD för bolaget senast den 31 mars 2022.

Erik  Ekbo anställdes som VD under 2015 med uppdrag att  genomföra börsintroduktion av
PExA på  Spotlight  Stock  Market  (tidigare  AktieTorget) och  att  inleda  kommersialisering  av
bolagets unika teknologi, som genom icke-invasiv monitorering av människans innersta delar
av  lungan,  adresserar  det  ökande behovet  av  biomarkörsidentifiering  och  tidig  diagnos av
lungsjukdomar. Bolaget  har  under  de  senaste  åren  vunnit  internationella  utmärkelser  och
avancerat till ett kommersiellt utvecklingsbolag med framträdande kunder inom såväl akademi
som läkemedelsindustri i ett tiotal länder. Forskarna använder bolagets produkt, PExA 2.1, i
syfte att identifiera biomarkörer inom både läkemedelsutveckling och för olika lungsjukdomar. 
Under året har bolaget genomfört sina hittills största affärer.

PExA AB: s avgående VD, Erik Ekbo:

”Det har varit utmanande och spännande att driva PExA som har ett mycket viktigt uppdrag.
Lungsjukdomar  representerar  ett  område  med  betydande  uppdämt  medicinskt  behov  och
ökande global prevalens. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor har det varit ett
privilegium  att  bidra  i  såväl  fortsatt  produktutveckling  som  i  kommersiella  framgångar  av
bolagets innovativa teknologi, med potential att förbättra för så många lungsjuka. Vi har jobbat
hårt för att föra bolaget till den position där vi är nu och jag är övertygad om att PExA kommer
att fortsätta att vinna ny mark. Efter många år som VD känns det naturligt att nu lämna över
ledningen.”

PExAs långsiktiga mål är  att  utveckla diagnostiska verktyg som möjliggör tidig upptäckt  av
lungsjukdomar. Idag befinner sig Bolaget i en mycket spännande fas där kunderna använder
PExAs teknologi  i  forskning inom exempelvis  indikationsområden som BOS (avstötning av
transplanterade lungor). Bolaget driver ett  antal strategiskt viktiga utvecklingsprojekt och ett
Vinnova-finansierat  samverkansprojekt  för  tidig  detektion  av  akuta  lungskador  under
respiratorbehandling, ARDS.

Claes Holmberg, PExA AB:s styrelseordförande:

”Erik Ekbo har drivit bolaget framgångsrikt tillsammans med ett kompetent och slimmat team
och vi är mycket nöjda med det arbete han utfört. Vi har verkligen respekt för Eriks val att
lämna VD-rollen för att ta sig an nya utmaningar och vi känner stor tacksamhet över det sätt
han lett utvecklingen under sina år som ledare i PExA.  Vi kommer nu påbörja arbetet med att
rekrytera en VD som har rätt bakgrund och erfarenheter och som är rätt person att föra PExA
vidare  och nå  ut  till  lungforskare  över  hela  världen samt  att  nå  målsättningen att  ta  fram
diagnostiska verktyg för tidig upptäckt av lungsjukdomar. ”

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-20 20:18 CET.

Claes Holmberg, styrelseordförande
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@pexa.se
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PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett
smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs
teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets
långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och
KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget
avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och
kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar
åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.


