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Genovis etablerar dotterbolag i USA
Genovis etablerar ett helägt dotterbolag med huvudkontor i Cambridge, USA, för att öka sin
närvaro på den nordamerikanska marknaden.

Dotterbolaget kommer att sälja samtliga av moderbolagets produkter på den nordamerikanska
marknaden som idag representerar 60 procent av Genovis totala försäljning. Kunderna utgörs av de
större läkemedelsbolagen som använder Genovis produkter för screening av nya
läkemedelssubstanser samt för kvalitetskontroll i utveckling och produktion av nya läkemedel.
Dotterbolaget kommer att ledas av John M Lindsay och Philip Onigman som båda har lång erfarenhet
av försäljning och affärsutveckling inom Life Science-marknaden.

-Nu fullföljer vi vår strategi och etablerar oss med direktförsäljning på vår största marknad. Närhet till
kunderna, lättillgänglig och skicklig support, lokalt lager och effektiva leveranser är viktiga hörnstenar i
vårt kunderbjudande. Vi är mycket nöjda med att kunna knyta John Lindsay och Philip Onigman till vår
verksamhet i USA. Båda är väl etablerade och har stor erfarenhet från vår bransch och vi ser fram
emot ett spännande och framgångsrikt samarbete, säger Sarah Fredriksson vd Genovis
John M Lindsay
John began his career at Millipore Corporation and quickly advanced to executive vice president and
business area manager of several divisions of the company. In 2000 founded John SciPartners, with
the objective of building a platform for development of early European companies and brands in North
America. John’s focus is the Life Science market, and over the past 14 years he has successfully built
up sales and marketing that led to rapid growth and increased revenues for many companies.

Philip Onigman
Philip is Principal and Founder of Grand Street Consulting, specializing in marketing for the
Biotechnology Industry. Philip earned a BS in Microbilogy/Biochemistry from the University of New
Hampshire, and worked clinical and research laboratories at Mass General Hospital and Tufts Medical
Center. Philip has served in commercialization - business development roles including Technical
Support, Market Development, Product Management and Sales at Millipore, Lionbridge Technologies,
GTC BioTherapeutics and AdvanDx.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
E-post: sarah.fredriksson@genovis.com

	
  

OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som
underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom
läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget
GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar
nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och Consensus är Certified Advisor åt
Bolaget,
tel 031-745 50 00

	
  

