
Inför marknadslanseringen förstärker Calmark teamet med en erfaren internationell försäljningschef

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Marianne Alksnis i rollen som International Sales Director. Marianne börjar på företaget den 15 oktober och blir
ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer att utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi.

Marianne Alksnis har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och försäljning från ledande positioner inom life science företag. Hon har främst
arbetat på SME företag med fokus på PNA-diagnostik och läkemedelsutveckling men har även gedigen erfarenhet av att hjälpa startup-företag med
kommersialisering av innovationer. Marianne kommer närmast från Mercodia AB där hon som Global Exportchef ansvarat för att bygga ett globalt
distributörsnätverk. Hon har framgångsrikt etablerat företagets produkter på nya marknader, bland annat i Asien.

”Calmark är ett väldigt spännande företag och jag ser fram emot att få vara med och sätta de innovativa produkterna på världskartan! Det ska bli roligt att få
bidra med min kunskap och erfarenhet till Calmarks viktiga verksamhet”, säger Marianne Alksnis.

“Vi är väldigt glada att kunna välkomna Marianne till teamet”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. “Hennes gedigna erfarenhet från internationell
försäljning via distributörer är som skräddarsydd för våra behov. Marianne kommer att vara en nyckelperson i vår marknadslansering och försäljningsstart.”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av
medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under
2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför
införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på
att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock
Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.


