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Sobi utser ny chef i Nordamerika inför kommande lanseringar 
 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har utsett Duane Barnes som ny chef för Sobi i 
Nordamerika.  
 
”Sobis verksamhet i Nordamerika har genomgått betydande förändringar de senaste åren och har 
spännande lanseringar såväl pågende som de kommande åren,” säger vd Guido Oelkers. ”Det är därför 
ett nöje att välkomna Duane till Sobi. Hans erfarenhet och bakgrund kommer att vara ovärderlig när vi 
fortsätter att bygga vår närvaro i USA och uppfylla vårt åtagande att ytterligare förbättra patienters 
tillgång till behandling.”  
 
Duane kommer senast från en tjänst som President för UCB Inc och chef för US Operations med ansvar 
för viktiga funktioner. Före UCB hade Duanse ledande positioner på Amgen, Prime Therapeutics, Aetna, 
Medco Health Solutions, Merck-Medco och Quest Diagnostics. 
 
Han har en bred bakgrund inom den amerikanske hälsosektorn och lång erfarenhet av att arbeta 
tvärfunktionellt för att hitta nya sätt att leverera värde till patienter som lever med svåra sjukdomar.  
Duane har en MSc och MBA från Indiana University och sitter i styrelserna för the Biotechnology 
Innovation Organization (BIO) och the Healthcare Leadershiop Council (HLC). 
 
Duane börjar i januari 2021 och kommer att ingå i Sobis verkställande ledning, Executive Committee. 
 
 
Om SobiTM 
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med 
sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag 
har Sobi cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala 
intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på 
www.sobi.com. 
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