
Spermosens AB anställer Dr. Jae Y. Shin
som CTO
Spermosens meddelar idag att bolaget har anställt Dr. Jae Y. Shin som CTO från
20 mars 2023

Dr. Jae Y. Shin har över 20 års erfarenhet inom området biosensorer, biofysik
och biokemi och hon tillför mycket kunskap och expertis till vårt team. Dr. Jae Y. Shin
har en bakgrund som inkluderar många positioner inom medicinteknikbolag och
forskningsinstitutioner, såsom University of California, Berkeley, Ludwig-Maximilians-
Universität München, Max Planck Institute of Biochemistry och Lunds universitet.
 
”Vi är väldigt glada över att kunna rekrytera Dr. Jae Y. Shin som CTO för Spermosens. Med sin
gedigna erfarenhet och breda kunskap är Dr. Jae Y. Shin rätt person för att bidra till bolagets
fortsatta utveckling.” säger Ulrik Nilsson, VD Spermosens.
 
”Spermosens utveckling av medicintekniska lösningar för diagnos och behandling av manlig
infertilitet är verkligen innovativ och banbrytande. Jag är ödmjuk över att acceptera den här
positionen och stolt över att komma med i företaget i ett så spännande utvecklingsskede och
att bidra till dess tillväxt.” säger Dr. Jae Y. Shin.
 
 
 
För mer information vänligen kontakta:
Ulrik Nilsson, CEO
+46 (0) 72 888 28 11
 
 
 
Spermosens AB (publ)
Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom
introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-
Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en
förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja
lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat
lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade
av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier
är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och
handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa
In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet
i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett
mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på
chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

http://www.spermosens.com/

