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Immunovia utser Karl Stone till ny COO för att utveckla FoU-
verksamheten  
 
LUND (SWEDEN) – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget som har 
lanserat världens första test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, meddelande idag att 
Karl Stone blivit rekryterad till rollen som Chief Operating Officer från och med den 1 mars 
2023.  
  
Som bolaget redan informerat i samband med att ny ledningsgrupp annonserades i oktober 
2022, har Immunovia nu adderat en ny COO-roll till sin ledningsgrupp för att anpassa 
verksamheten till bolagets strategiska prioriteringar och fokuset på kommersialiseringen av 
IMMray® PanCan-d testet på den amerikanska marknaden. Den operativa chefen kommer 
att ansvara för att leda FoU och produktledning för att förbättra produktiviteten, 
effektiviteten och flexibiliteten i FoU-verksamheten samt produktionen.  
  
Karl tar med sig över 25 års teknisk arbetslivserfarenhet från industriella bioprocesser via 
geomik, till in vitrodiagnostik (IVD); han har lång erfarenhet av att utveckla och 
kommersialisera IVD-system. Karl var en av grundarna samt den första operativa chefen för 
Oxford Gene Technology, en pionjär inom DNA-mikroarrayteknik. Under pandemin var Karl 
verksamhetschef på Medicines Discovery Catapult, Lighthouse Lab – ett utav laboratorierna i 
det nätverk av COVID-testlaboratorier som finns i Storbritannien. Han har även haft ledande 
rollen inom drift, teknik och rådgivning inom life-science-branschen. Karl har en 
doktorsexamen i biokemisk teknik från University College London, en M.Sc. i medicinsk 
elektronik och fysik från University of London och en B.Sc. i elektro- och elektronikteknik 
från King’s College London.  
  
“Vi är mycket glada att kunna välkomna Karl till Immunovias ledningsgrupp. Hans erfarenhet 
kommer att spela en viktig roll för att genomföra våra strategiska prioriteringar i ett för 
bolaget kritiskt utvecklingsskede när vi tar ytterligare steg mot kommersialisering av 
IMMray® PanCan-d testet. Karls erfarenhet av verksamhetsledning kommer att effektivisera 
processer och säkerställa resultat inom och mellan FoU, produktion och våra kommersiella 
team,” säger Philipp Mathieu, vd och koncernchef för Immunovia.  
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Philipp Mathieu 
Vd och koncernchef 
philipp.mathieu@immunovia.com  
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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 överlevnaden 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 
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 tillgänglig, är världens 
största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 
1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test. 

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

 

                                                                           ### 

mailto:karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
http://www.immunoviainc.com/
https://www.immunovia.com/

