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Isofol Medical AB (publ) utser Jenny Sundqvist 
till Chief Commercial Officer (CCO) 
GÖTEBORG, Sverige, 10 december 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq 
Stockholm: ISOFOL) tillkännagav idag utnämningen av Jenny Sundqvist som 
Chief Commercial Officer (CCO) från och med den 1 januari 2022. Jenny är 
idag Head of Commercial and Strategy Development på Isofol. Tidigare CCO, 
Tony Gustavsson, lämnar Isofol för ett nytt internationellt uppdrag i en 
global läkemedelskoncern. 
 
Jenny Sundqvist kommer i sin nya roll som CCO att vara en del i Isofols ledningsgrupp och 
kommer att ansvara för genomförandet av de kommersiella förberedelser som intensifierats 
under 2021. Under året har Isofol förstärkt de kommersiella resurserna både internt i bolaget, 
men även genom att engagera ytterligare externa resurser med ambitionen att ett 
marknadsgodkännande för arfolitixorin skall bli möjligt under andra halvåret 2023 givet ett 
positivt utfall från den pågående fas III-studien.  
 
– För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den kommersiella lanseringen har 
Isofol redan nu sjösatt en rad förberedelser inom ramen för vårt globala förberedelseprogram. 
Med Jenny vid rodret är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta dessa insatser med 
samma fart även framöver. Samtidigt vill jag passa på att tacka Tony för hands värdefulla 
insatser för Isofol och önska honom lycka till med sitt nya prestigefulla uppdrag, säger Ulf 
Jungnelius, VD för Isofol. 
 
– Jag ser fram emot att axla rollen som CCO och det är en ära att få ta ansvar för de 
kommersiella förberedelserna så att ett nytt behandlingsalternativ vid avancerad 
kolorektalcancer kan komma att erbjudas patienter med denna svåra sjukdom. Vi har flyttat 
fram positionerna betydligt kring de kommersiella förberedelserna och vi har stärkt 
samarbetet med våra externa partners för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, säger 
Jenny Sundqvist, tillträdande CCO på Isofol. 
 
Jenny Sundqvist började på Isofol i augusti 2021 och kom då närmast från AstraZeneca där hon 
var Head of Oncology Portfolio och ansvarade därmed för den årliga onkologistrategin. På 
AstraZeneca var hon också Site Director för en av företagets tre FoU-anläggningar. Jenny har 
en stark kommersiell och strategisk bakgrund inklusive roller som managementkonsult, 
marknadsföringschef, PR och produktutveckling inom läkemedel, medicintekniska produkter 
och konsumentvaror. Jenny har en kandidatexamen i internationell handel och finans och en 
MBA.  

För mer information, vänligen kontakta 
Isofol Medical AB (publ) 
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör 
E-post: jungnelius@isofolmedical.com 
Telefon: 0709-16 89 55  

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
10 december 2021 kl. 16:30. 
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Om Isofol Medical AB (publ) 
Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för 
att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad 
kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett 
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och 
kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq 
Stockholm. 
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