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Sobi™ öppnar kontor i Grekland 

 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) aviserar idag det formella öppnandet av ett nytt kontor i Aten, 

Grekland.  Invigningen startar med en bandklippningsceremoni i Aegli Zappeiou.  

 

“Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett 

bättre liv, var de än befinner sig.” Etableringen i Grekland stöder våra satsningar för att möta 

behandlingsbehoven hos patienter med sällsynta sjukdomar över hela Europa", säger Hege Hellström, 

President Sobi EMENAR. 

 
Deltagare vid ceremonin inkluderar Paschalis Apostolides, ordförande för Hellenic Association of 
Pharmaceutical Companies (SFEE) och Dimitris Verykios, vice ordförande för den grekiska 
hemofiliföreningen, Greek Haemophilia Society, samt Hege Hellstrӧm, President Sobi EMENAR, Sergio Lai, 
General Manager Sobi, Italien, Grekland, Cypern och Malta, samt Nicola Zancan, Market Development 
Director Sobi, Grekland, Cypern och Malta. 
 

"Vårt kontor i Aten kommer att möjliggöra utökad tillgång till innovativa behandlingar och genom nära dialog 
och samarbete med de grekiska myndigheterna har vi som mål att tillhandahålla högkvalitativ vård och varaktig 
tillgång till behandling för personer med sällsynta sjukdomar i Grekland", säger Sergio Lai, General Manager 
Sobi, Italien, Grekland, Cypern och Malta. 
 
"Vi hälsar Sobi välkommen till Grekland och som framtida medlem i SFEE. Som ett ledande internationellt 
företag med expertis inom biokemi och biologiska behandlingar, är vi övertygade om att Sobi kommer att 
förse den grekiska befolkningen med nya och innovativa behandlingslösningar", säger Paschalis Apostolides, 
ordförande för SFEE. 
 
“Den grekiska hemofiliföreningen välkomnar Sobi till Grekland och hoppas att deras närvaro i vårt land bidrar 
till att erbjuda produkter av hög kvalitet och varaktig tillgång till terapeutiska behandlingar för personer med 
hemofili och andra ärftliga blödningsrubbningar”, säger Dimitris Verykios, vice ordförande för Greek 
Haemophilia Society. 
 

--- 
 

Om Sobi™  

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla 

innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, 

inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, 

Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande 

inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien 

(STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  
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För mer information vänligen kontakta: 

Media relations Investor relations 

Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations 

T: +46 70 873 40 95 +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 

linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  
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