
OssDsign utser ny Senior Vice President
International Sales & Global Marketing
Uppsala, 20 augusti 2021, OssDsign (publ) meddelar idag att Stéphane Corp har utsetts till Senior Vice President
International Sales & Global Marketing. Stéphane Corp kommer att ingå i OssDsigns ledningsgrupp och att vara
ansvara för bolagets internationella försäljning och globala marknadsföringsaktiviteter. Han tillträder sin tjänst den 4
oktober 2021.

Stéphane Corp har mer än 20 års erfarenhet av medicinteknisk industri och besitter omfattande kunskaper om försäljning och
marknadsföring inom segmenten neurokirurgi, ryggkirurgi och bengraftprodukter. Han har en examen i internationella affärer
och förhandling från Kegde Business School och har bred erfarenhet från globala uppdrag i Asien, Europa och USA. Stéphane
Corp har en framgångsrik bakgrund från nyckelroller inom den ortopediska industrin där han var Senior Vice President för
Scient'x. Han har också haft flera ledande befattningar inom det globala medicintekniska företaget Integra Lifesciences, bland
annat som chef för internationell verksamhet och chef för företagets affärsområde för vävnadsteknologi.

"Jag är glad att välkomna Stéphane Corp till OssDsign. Hans breda expertis inom försäljning och marknadsföring av avancerade
kirurgiska produkter kommer att vara en stor tillgång för att accelerera vår nuvarande verksamhet och att bygga upp en
framgångsrik franchise för våra bengraftprodukter i USA och på andra marknader", kommenterar Morten Henneveld, VD,
OssDsign AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email:
certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie-
och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger
integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige
förser OssDsign
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