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Immunovia förstärker management med ny Senior VP Sales North America 
inför lanseringen av IMMray® PanCan-d 
 
LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar blodtest 
med hög noggrannhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar, meddelar idag en 
expansion av bolagets ledningsteam med en ny Senior VP Sales NA (Nordamerika), Michael 
Pettigrew. 
 
”Vi är mycket glada över att få välkomna Michael Pettigrew till teamet när vi nu går vidare med 
förberedelserna och förstärkningarna för att under tredje kvartalet 2020 lansera IMMray® PanCan-d, 
Immunovias test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Michael har en mycket framgångsrik 
meritlista inom produktlanseringar och försäljningstillväxt, kombinerat med unika ledaregenskaper. 
Han passar helt enkelt perfekt för Immunovia,”säger Mats Grahn, VD för Immunovia. 

Michael Pettigrew kommer till Immunovia från Thermo Fisher Scientific, där han var VP Americas. 
Han tar med sig över 30 års erfarenhet och har koncentrerat sin omfattande globala expertis till 
ledning av marknadsföring och försäljning, affärsutveckling och hantering av strategiska kunder, 
licensiering och förvärv, samt kommersiell utveckling av teknologiplattformar. Under tiden som 
Michael Pettigrew arbetade på Thermo Fisher Scientific ledde han stora regionala försäljningsteam 
(USA, Kanada, Latinamerika och Sydamerika) genom sitt ansvar för försäljningsprocessen samt 
teknisk support och kundsupport. Innan Thermo Fisher Scientific var Michael Vice President 
Corporate Development på Magellan Biosciences, där han hade fokus på sammangåenden och 
förvärv (M&A) och licensiering. Dessförinnan innehade Michael tjänster på GE Healthcare (Vice 
President Sales), Amersham (Vice President Genomics) och Pharmacia (Director of marketing 
Nordamerika). 

Han tog sin Bachelor of Science i biologi vid Fairleigh Dickinson University. 

”Det här är en mycket spännande tid för Immunovia och jag är mycket glad att få möjlighet att leda 
försäljningsteamet i Nordamerika och skapa tillväxt i Immunovias affärsverksamhet. Jag är mycket 
entusiastisk när det gäller Immunovias kärnteknikplattform, IMMray®, och jag ser fram emot att 
arbeta ihop med hela Immunovia-teamet för att revolutionera tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer 
och hjälpa patienterna och deras anhöriga,” säger Michael Pettigrew, Senior VP Sales NA. 

För mer information, kontakta: 
Julie Silber 
Director of Investor Relations 
Email: julie.silber@immunovia.com 
Tel: +46 7 93 486 277 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om 
marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande kl. 08:30 CET den 13 januari 2020. 
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Om Immunovia  
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds 
universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. 
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den 
till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och 
mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, 
baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska 
valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade 
testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med 
fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.  
(Källa: www.immunovia.com)  
 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen 
besök www.immunovia.com. 
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