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Claus Egstrand utsedd till ny VD för Enzymatica 

Styrelsen för Enzymatica har utsett Claus Egstrand, företagets nuvarande Chief Operating Officer, till VD för Enzymatica. 

Claus Egstrand tillträder senast den 1 januari 2022 och ersätter då bolagets nuvarande t f VD och tillika CFO, Therese 

Filmersson. Claus Egstrand har en lång erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska företag som Merck & Co, Pfizer, 

Stryker Corporation, Pharmacia och Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals. 

Claus Egstrand rekryterades till Enzymatica 2017 som Chief Commercial Officer och utsågs senare till Chief Operating 

Officer. Claus Egstrands huvudsakliga fokus har varit att ansvara för bolagets internationella expansion.  

- Vi är väldigt glada över att Claus har accepterat rollen som VD och att vi därmed säkerställer kontinuitet i bolagets 

fortsatta utveckling. Han har en perfekt bakgrund med lång erfarenhet från den internationella läkemedels- och 

medicintekniska industrin och där han vid upprepade tillfällen visat förmåga att kunna leda uppbyggnaden av 

verksamheter med tvåsiffriga tillväxttal. Under sina snart fyra år på Enzymatica har han haft en avgörande roll i 

bolagets internationella tillväxt genom att sluta distributörsavtal med globala läkemedels- och egenvårdsföretag. 

Han kommer även framöver att ägna en stor del av sin tid åt Enzymaticas fortsatta internationella expansion, säger 

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande för Enzymatica. 

 

- Enzymatica är bara i början av sin tillväxtresa. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla kompetenta 

medarbetare få utveckla verksamheten till ett fullfjädrat internationellt life science-bolag, säger Claus Egstrand. 

I samband med att Claus Egstrand tillträder som VD återgår Bengt Baron från att ha varit arbetande styrelseordförande till 

att vara styrelseordförande, och Therese Filmersson återgår till rollen som CFO – Chief Financial Officer, samtidigt som hon 

utses till vice VD mot bakgrund av att Claus Egstrand är bosatt utanför EU (England). 

Claus Egstrand har tidigare bland annat varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, 

Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation, Senior Vice 

President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och 

Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukten Nicorette inom läkemedelsföretaget 

Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Innan han började arbeta på 

Enzymatica var han Group President, International på HOLOGIC CORP. 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 13 juli 2021 kl. 08.45 CET. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB 

Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com 

Claus Egstrand, Chief Operating Officer & Senior Director Growth Enzymatica AB 

Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com 

Stefan Olsson, Kommunikationschef Enzymatica AB 

Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com 
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OM ENZYMATICA AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-

näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första 

produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal 

marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på 

befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund 

och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och 

www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden 
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