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                                                                                Lund, Sweden, December 5, 2022 

 
Immunovia stärker verksamheten i USA för den fortsätta 

kommersialiseringen av det unika IMMray® PanCan-d-testet 

 
LUND (SWEDEN) – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikbolaget som har 

lanserat världens första blodbaserade test dedikerat för tidig upptäckt av 

bukspottkörtelcancer, meddelande idag att dess amerikanska dotterbolag, Immunovia Inc., 

har utsett en ny försäljningschef. 

Jon Hager börjar i sin roll idag och har en omfattande meritlista som toppresterande 

säljledare på bolag som Ethos Labs, Myriad Genetics och Pfizer. Han har tilldelats flera 

försäljningspriser och befordrats för sina resultat och har bred erfarenhet av 

marknadstillväxt för nya produkter, exempelvis på Myriad Genetics där han var en 

nyckelperson i det team som lanserade ärftlig cancertestning till gynekologer. 

“Vi är mycket glad över att välkomna Jon till Immunovia. Hans erfarenhet och färdighet att 

uppnå tillväxt i kombination med hans passion för att utveckla människor, kommer att vara 

ett värdefullt tillskott för att stärka vårt säljteam och vår amerikanska verksamhet”, sa Jeff 

Borcherding, vd, Immunovia Inc., Immunovia AB:s dotterbolag. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Philipp Mathieu 
Vd och koncernchef 
philipp.mathieu@immunovia.com  
 
Karin Almqvist Liwendahl 
CFO 
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com  
+46 709 11 56 08 
 
 
Om Immunovia   
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade 
diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. 

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är 
tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har 
oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 

PRESSMEDDELANDE 

mailto:philipp.mathieu@immunovia.com
mailto:karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com


2 
 

2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt 
av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com. 

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och 
patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för 
bukspottkörtelcancer.  

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens 
största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer 
än 4 miljarder USD årligen. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, 
besök www.immunovia.com. 
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