
Attana stärker det operationella teamet med
fyra nya medarbetare varav en Chief
Research Officer
Attana kan idag meddela att bolaget, efter en rekryteringsprocess med mycket
högt söktryck, rekryterat fyra nya medarbetare: en Chief Research Officer, två
applikationsspecialister och en servicetekniker. De nya medarbetarna har
samtliga internationell bakgrund och lång erfarenhet från Big Pharma och
biotech.

De två applikationsspecialisterna och serviceteknikern har bred erfarenhet från arbete med
läkemedelsutveckling och kontraktsforskning. Dessa tre ansluter till Attana för att stärka
bolagets kapacitet och erbjudande inom kontraktsforskning och instrumentförsäljning.
Dessutom har Attana tillsatt en ny roll och rekryterat en Chief Research Officer med lång
erfarenhet från Big Pharma; senast som produktchef på ett av de större
läkemedelsbolagen. Framåt kommer denna person ansvara för Attanas produktutveckling
och att säkerställa att den kommersiella potentialen i bolagets kärnteknik realiseras fullt
ut. De nya medarbetarna ansluter löpande under våren och samtliga är på plats hos Attana
till slutet på sommaren.

VD, Teodor Aastrup, kommenterar:
”Faktumet att vi haft så många kvalificerade sökande tar jag som ett tecken på att vi är på
väg åt rätt håll och att det finns ett stort intresse för oss som bolag. Vi har sedan en tid
tillbaka sett vi kan öka vår kapacitet igenom rekrytering av mer erfaren personal för att
möta den ökande efterfrågan på våra produkter och tjänster, och ett stärkt team kommer
därför mycket lägligt. Jag är stolt över att vi lyckats rekrytera så välmeriterade
medarbetare och dessa kommer komplettera vårt nuvarande team mycket väl.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+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.

Om Attana

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 samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA),
till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om
Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta
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