
 

Pressmeddelande 20 januari, 2022, 08.30 CET. 

 

Sedana Medical utser Johan Spetz till ny CFO 

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att Johan 
Spetz utsetts till ny CFO. Johan Spetz tillträder senast 4 april 2022 och 
efterträder Susanne Andersson som lämnar posten som CFO för annat uppdrag. 

Johan Spetz kommer närmast från investmentbanken Pareto Securities AB där han varit 
delägare i 8 år och chef över aktieanalysteamet i Stockholm under 6 år. Tidigare har 
Johan arbetat på Goldman Sachs i New York. 

”Vi är glada över att välkomna Johan till Sedana Medical. Hans starka finansiella 
bakgrund, djupa förståelse för företagens värdeskapande, långa erfarenhet av att arbeta 
med internationella investerare, samt hans drivkraft och motivation kommer att vara 
viktiga tillgångar för Sedana Medical framöver”, säger Johannes Doll, vd för Sedana 
Medical. 

"Jag har följt Sedana Medicals imponerande resa på nära håll under flera år och jag 
känner mig hedrad och glad över att få vara med i företaget under denna spännande tid 
då den europeiska lanseringen växlar upp och förberedelserna för den amerikanska 
marknaden intensifieras. Jag ser fram emot att bli en del av ett fantastiskt team och att 
bidra till Sedana Medicals framgångsrika utveckling, att etablera inhalationssedering som 
en ny global standard för patienter inom intensivvården”, säger Johan Spetz. 

Johannes Doll tillägger: "Styrelsen och jag vill tacka Susanne för hennes omfattande 
engagemang och insatser under sin tid på Sedana Medical. Vi önskar henne lycka till i 
hennes nya utmaningar.” 

Susanne Andersson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till dess att en överlämning 
av arbetsuppgifter skett. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johannes Doll, vd, +46 76 303 66 66 
ir@sedanamedical.com 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 
januari 2022 kl. 08.30 (CET). 

 

Om Sedana Medical  

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på 
inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom 
kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda 
(isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade 
patienter i intensivvård. 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och 
Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och 
Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer. 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och 
har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 
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