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Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till
ledningsgruppen
Scandinavian ChemoTech meddelar att Ulf Lundgren, ansvarig för QA/RA, har valt att
varva ner och avsluta sitt uppdrag och kommer att ersättas av Eva Ståhl Wernersson.

Eva Ståhl Wernersson, kommer den 19 april att efterträda Ulf i rollen som Direktör för
Quality Management & Regulatory Affairs, vilket bl.a. innebär ansvaret för CE märkning och
kvalitetssystem. Eva är civilingenjör i kemiteknik samt har en doktorsexamen i
livsmedelsteknik och har med sig en lång karriär inom medicinteknik men har också arbetat
inom olika tillverkande bolag med utveckling och kvalitet. Eva har sedan sensommaren 2020
haft det övergripande ansvaret för CE-märkningen av bolagets unika och patenterade TSEplattform. Eva har bl. a. sedan 2017 ansvarat för en framgångsrik CE märkning för Pharmiva,
en tjänst som hon avslutar den 14 april.
“Jag vill tacka Ulf Lundgren för hans bidrag och engagemang under sina år hos ChemoTech.
Hans breda kunskap och erfarenhet har skapat en viktig bas i ChemoTech verksamhet. Vi
önskar Ulf all lycka i framtiden ” – säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech
“Även om Eva har jobbat med oss sedan mitten av förra året, vill vi passa på att önska henne
välkommen som QM/RA Direktör och välkommen in i bolagets ledningsgrupp. Med sin breda
kompetens och långa erfarenhet inom medicinteknik kommer Eva utgöra en viktig del i
ChemoTechs nya fas.”– säger Mohan Frick
”Jag ser fram emot att arbeta med en väsentlig medicinteknisk produkt, som används för att
minska effekterna och lidande av olika cancersjukdomar, från ett regulatoriskt och
kvalitetsmässigt perspektiv. Jag har sedan sommaren förra året fått uppleva företagets
team-känsla, som är drivande, inkluderande och stödjande.” – säger Eva Ståhl Wernersson
Eva Ståhl Wernersson innehar 12 000 B aktier i ChemoTech och genomförde sitt sista köp
den 26 mars 2021.
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ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för
behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan
behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya
möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

