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Annette Agerskov slutar som vice VD för Enorama Pharma 
Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) vice VD Annette Agerskov har meddelat 
att hon kommer sluta. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period för 
överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april 2022. 
 

Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama sedan 2014. 

”Det har varit ett privilegium att få vara med och utveckla Enorama tillsammans med mina kollegor. Jag är 
stolt över det vi har åstadkommit, men det här en bra tidpunkt för mig att söka nya utmaningar”, säger 
Annette Agerskov. 

”När nu Bolaget är inne i en mer utpräglad kommersialiseringsfas, passar tidpunkten bra att Annette går 
vidare med nya utmaningar. Annette har varit mycket uppskattad bland både leverantörer, kunder och 
kollegor. Efter nära 8 fantastiska år med Annette så vill jag tacka henne för allt arbete hon gjort i Bolaget 
och önskar henne all lycka framåt”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB. 
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Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se 

 
OM ENORAMA PHARMA 

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. 
Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och 
erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se. 

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq:s 
regelverk. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022 kl. 
09:40 CET. 


