	
  
Pressmeddelande den 4 maj 2015

Genovis grundare Sarah Fredriksson föreslås bli ny ordförande i bolaget och
lämnar samtidigt posten som VD - Vice VD Fredrik Olsson utses till ny VD
Sarah Fredriksson, grundare av Genovis, lämnar på årsstämman den 5 maj över till
Fredrik Olsson som blir ny verkställande direktör i bolaget. Valberedningen har lämnat
ett nytt förslag till årsstämman och föreslår att Sarah Fredriksson väljes till ny
styrelseordförande. Sarah Fredriksson blir kvar i bolaget med ansvar för dotterbolaget
GeccoDots.
Genovis styrelse har beslutat att renodla verksamheten till att endast omfatta kärnverksamheten,
dvs enzymprodukter för huvudsaklig användning inom läkemedelsforskning och läkemedelsframställning. Dotterbolaget GeccoDots ska därför avskiljas och avser därefter finansieras via
externa medel. Sarah Fredriksson kommer att arbeta operativt i GeccoDots framöver, främst med
fokus på kommersiell utveckling och stabil finansiering.
-

-

Fredrik Olsson, civilingenjör och född 1971, har sedan 2002 varit med och byggt upp
Genovis. Som vice vd har han framförallt arbetat med affärsutveckling, marknad och
försäljning. Fredrik kommer med sina goda ledaregenskaper att bidra till Genovis fortsatta
expansion och kommersiella utveckling, säger Sarah Fredriksson.
Med Sarah Fredriksson som ordförande säkerställs kontinuiteten och kompetensen inom
koncernen, säger Mikael Lönn, valberedningens ordförande.

Valberedningen förslag till styrelse i Genovis:
Valberedningen föreslår omval av Jacob Engellau, Kenth Petersson, Mikael Lönn och Lena
Mårtensson Wernrud.
Valberedningen föreslår nyval av Sarah Fredriksson.
Erik Walldén har avböjt omval.
Valberedningen föreslår att Sarah Fredriksson väljes till styrelsens ordförande.

Sarah Fredriksson är aktiv som styrelseledamot i SwedNanoTech AB, Sparbankstiftelsen
Skånes Riskkapitalstiftelse och Wahlgrenska stiftelsen samt GeccoDots AB. Under perioden
2007-2013 var hon extern styrelseledamot utsedd av regeringen i Lunds universitets styrelse
och under perioden 2000-2003 var hon styrelseledamot i EURIS AB.
Sarah Fredriksson innehar 72 324 aktier och 360 000 optioner bolaget.

	
  

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
E-post: sarah.fredriksson@genovis.com
Mikael Lönn, valberedningens ordförande
Tel: 046-10 12 38

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 de helägda dotterbolagen Genovis Inc. (USA) och 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

