Attana stärker ledningsgruppen med Niklas Carlsson från Nordea
som från 2:a november ansluter som Chief Operating Officer
(COO) och Executive Vice President
Attana har tecknat ett avtal med Niklas Carlsson som kommer ansluta Attana i rollen som Chief Operating Officer (COO)
och Executive Vice President med start den 2:a november. Carlsson lämnar en chefsroll på Nordea för att nu bidra
till utvecklingen av Attana på heltid.
“Niklas är en efterlängtad nyckelperson för Attana. Han möjliggör en tydlig tillväxt för bolaget och tillåter oss att agera på de många
affärsmöjligheterna i vår pipeline. Han kommer även bidra med en utomordentlig operationell erfarenhet och strategisk kompetens
vilket tillåter mig fokusera mer på det jag egentligen är bäst på, teknisk affärsutveckling” kommenterar Attanas VD, Teodor Aastrup.
Om Niklas Carlsson
Niklas har en Master of Laws (MLL) från Stockholms Universitet och University of Vienna. Han valde dock tidigt att inrikta sig på finans
snarare än juridik och började strax efter sin examen på Nordea. Under hans sju år på Nordea har Niklas haft diverse roller med ett
huvudsakligt fokus på Corporate & Investment Banking där han tillsammans med sitt team varit ansvarig för några av Sveriges största
bolag. Han har också bidragit operationellt till banken där hans senast haft en ledningsroll för ett team som ledde ett
effektiviseringsarbete. Niklas drivs av att skapa värde och tror på starka kundrelationer, något han önskar att implementera i arbetet
med Attana framåt.
Niklas kommenterar själv, “Jag har fullt upp med att sätta mig in i bolagets projekt och samarbeten och får stöd av ett otroligt duktigt
team med mycket drivna och kompetenta människor som jag samtidigt lär känna mer och mer för varje dag. Jag ser verkligen fram
emot detta äventyr och att snart få sätta igång på heltid.”

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.

