
OssDsign genomför nyckelrekrytering
för att öka ambitionsnivån i
genereringen av ytterligare klinisk
evidens för sina
benersättningsprodukter
Uppsala, 7 februari 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att Melanie
Marshall har rekryterats till en nyinrättad tjänst som Vice President Clinical &
Medical Affairs. Detta är ett viktigt steg i den strategiska ambitionen att
påskynda datainsamling och publicering av klinisk evidens för bolagets
innovativa benersättningsprodukter OssDsign Cranial PSI och OssDsign
Catalyst. Melanie Marshall har omfattande erfarenhet från ledande positioner på
globala medicintekniska företag som Boston Scientific, Apatech/Baxter och
Medtronic.

Inrättandet av en ny ledande befattning med ansvar för Clinical & Medical Affairs är en
nyckelkomponent i OssDsigns strategi för att generera och publicera ytterligare kliniska
data som stödjer den globala kommersialiseringen av nästa generations
benersättningsprodukter för behandling av patienter med skelettdefekter.
 
Melanie Marshall är amerikansk medborgare och bosatt i Storbritannien. Hon har
omfattande erfarenhet av klinisk strategi och genomförande av kliniska prövningar,
både efter och före marknadsintroduktion. Hon har ett väletablerat nätverk bland viktiga
opinionsbildare. Hennes globala erfarenhet från USA, EU och Australien i kombination
med djupgående kunskaper om ryggradsfusion och benersättning kommer att vara av
speciellt stort värde för den fortsatta etableringen av OssDsign Catalyst i sjukvården
runt om i världen.
 
"Vi är glada över att välkomna Melanie Marshall som vår nya VP Clinical & Medical
Affairs och mycket nöjda med att ha kunnat attrahera en person av hennes kaliber till
bolaget. Melanies breda erfarenhet av medicinteknik och djupa expertis inom ortopedi
kommer att öka möjligheterna att uppfylla ett av våra strategiska mål – att ytterligare
förstärka den kliniska evidensen för våra innovativa benersättningsprodukter, inte minst
vad gäller OssDsign Catalyst", kommenterar Morten Henneveld, vd för OssDsign.
 
Melanie Marshall tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2022. Hon kommer att ingå i
ledningsgruppen och rapportera direkt till vd.
 
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
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations
benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och
marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och
därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska
områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av
patientspecifika implantat för kranieoperationer och ett standardiserat syntetiskt
bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka.
Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder.
OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
 


