
Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam
Attana har anlitat Samir Fostock som Senior Rådgivare-Affärsutveckling via bolaget Vicama AB. Samir var en av Attanas medgrundare
och ansvarade för bolagets affärsutveckling under de första åren. Sedan dess har han varit bosatt i Saudiarabien och Förenade
Arabemiraten där han hjälpt bolag som EF-Education First och Northrop Grumman med affärsutveckling samt varit styrelseledamot i
Saudi-Svenska Affärsrådet (SSJBC).

Bosatt i Dubai, kommer Samir bistå Attanas globala försäljningsteam med särskilt fokus inom affärsområdet COVID-diagnostik i
Mellanöstern, Indien och Nordafrika. I denna roll kommer han dessutom stödja HVD Life Sciences och deras lokala partners i regionen. 

 

”Det är med stor glädje jag välkomnar Samir tillbaka till Attana i denna rådgivande roll. Som medgrundare och en av våra större
aktieägare har han redan en gedigen kunskap kring Attanas erbjudande. Detta kombinerat med hans breda kontaktnät är jag trygg i
att han kommer ha en positiv inverkan på våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter,” säger Teodor Aastrup, Attanas VD.

 

”Attana har sedan 2002 arbetat med forskning kring antikroppar och virus och byggt upp en imponerande produktportfölj. Jag ser fram
emot att med Attanas unika produkt- och tjänsteerbjudanden hjälpa både privata och statliga aktörer i deras kamp mot COVID-
pandemin,” tillägger Samir.

 

Detta samarbete har reglerats i ett provisionsbaserat avtal mellan Attana AB och Vicama AB.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är
av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och
biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.


