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Sobi™ utser Amy Pott som chef för Sobi i Nordamerika 
 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har utsett Amy Pott som chef för dotterbolaget Sobi North 

America. Hon tillträder tjänsten i dag och tar över från Rami Levin som lämnar företaget. 

 

”Sobi North America har gått in i en ny fas i linje med Sobis tillväxtstrateg och antalet medarbetare har 

fyrdubblats på drygt ett år. Lanseringen av Gamifant och integrationen av Synagis kommer att vara 

avgörande för företagets framtid och jag mycket glad att välkomna Amy till Sobi för att anta den här 

utmaningen, säger vd Gudio Oelkers”. 

 

Amy Pott var tills nyligen Group Vice President och US Franchise Head för Internal Medicine & Oncology hos 

Shire. Hon var även tidigare Group Vice President för US Commercial Operations hos Shire och Vice 

President, Strategy, Planning & Analytics hos Baxalta, alla roller baserade i Boston. Innan hon flyttade till 

USA, jobbade Amy Pott i 10 år hos Baxter, med ansvar inom Storbritannien och internationellt för sällsynta 

sjukdomar och medicinteknisk utrustning. Under den tiden byggde hon upp Baxters organisation för 

läkemedelstillgång för Storbritannien och Irland.   

 

Hon har en bred bakgrund inom privat och offentlig hälsovård, och som senior rådgivare hos APCO 

Worldwide i London, Sacramento och San Francisco där hon stöttade ett flertal offentliga företag. Innan Amy 

arbetade för Baxter och Shire, hade hon roller hos National Institute for Health & Clinical Excellence (NICE) 

och NHS Confederation. Amy Pott kommer att ingå i Sobis verkställande ledning, Executive Committee.  

 

--- 

 
Om Sobi™ 

På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt 

biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något 

sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi 

finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit 

avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 

miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 
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