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Mårten Steen befordrad till Co-Managing Partner 
Utökad ledningsgrupp med utnämningen av flera nya 

partners 
 
Stockholm, 7 oktober 2021 
HealthCap, ett ledande europeiskt venture capital-bolag inriktat på life science-
sektorn, tillkännagav idag att Dr. Mårten Steen, MD, PhD, har utsetts till Co-
Managing Partner jämte Founding Partner Björn Odlander. 
Mårten blev Partner på HealthCap 2010 och har varit tongivande i många av 
HealthCaps mest framgångsrika investeringar, inklusive Ultragenyx och Wilson 
Therapeutics. Mårten är idag styrelseledamot i flera av HealthCap´s mest lovande nya 
bolag inom bioteknik, såsom Hemab och Vivet. Mårten arbetade tidigare med 
affärsutveckling på Merck Serono och tog sin läkarexamen, doktorsexamen och 
kandidatexamen i företagsekonomi vid Lunds universitet. 
Kristina Ekberg har anslutit till HealthCap som Partner och chefsjurist från och med 
september 2021. Kristina kommer närmast från en av Sveriges största advokatbyråer, 
Vinge, där hon var delägare och verksam inom M&A samt ansvarig för sektorgruppen 
inom Life Sciences and Healthcare. 
Carl Kilander, MD, PhD, befordras till Partner. Carl har en läkarexamen och en 
doktorsexamen från Karolinska Institutet. Han är kirurg med vetenskapligt fokus på 
cancerepidemiologi och tumörbiologiska signalvägar och började på HealthCap 2019. 
Carl har haft en ledande roll i flera av HealthCaps senaste investeringar, inklusive 
SynOx och Adcendo. 
Georg Vo Beiske har befordrats till Venture Partner. Georg utsågs nyligen till VD för 
Tribune Therapeutics AB, ett Oslo-baserat bolag som bildats av HealthCap, Novo 
Seeds och de vetenskapliga grundarna. Georg har en magisterexamen i farmaci och 
har tidigare arbetat på Merck Serono och Bayer. 
Alex Valcu, för närvarande Principal på HealthCap, har befordrats till Partner. Alex 
fortsätter att ansvara för firmans IT-verksamhet och kommer därutöver ha ett 
övergripande ansvar för HealthCaps administrativa verksamhet. Alex började på 
HealthCap 2004. 
Björn Odlander, Founding Partner på HealthCap, säger: “I år firar HealthCap 25 år. 
Vi har investerat i och byggt över 100 företag som har lett till att mer än 25 
läkemedelsprodukter och 50 innovativa medicintekniska produkter har blivit godkända 
och tillgängliga för patienter.” 
”Mårten, Kristina, Carl, Georg och Alex kommer att utöka och stärka HealthCaps 
räckvidd och expertis och tillsammans med den nuvarande Partner-gruppen bilda ett 
starkt investeringsteam som har relevant spetskompetens, erfarenhet och kunskap för 
att ta sig an framtida möjligheter. Dessa utnämningar säkerställer vår fortsatt ledande 
roll i ekosystemet inom venture capital-finansierade life science-bolag.” 
”Mårten har ett framgångsrikt ”track record” av att investera i och bygga förstklassiga 
företag, och i sin nya roll kommer han att göra stor nytta. Personligen är det en sann 
glädje att arbeta tillsammans med honom. ” 



Dr. Mårten Steen, Co-Managing Partner på HealthCap, säger: ”Vi befinner oss i en 
spännande tid i life science-sektorn: Vi brinner för det vi gör och avser att fortsätta 
spela en betydande roll i denna snabbt utvecklande sektor. Jag är väldigt glad över att 
få jobba tillsammans med Björn och vårt starka team på HealthCap för att skapa nästa 
generation av företag som utvecklar banbrytande läkemedel och behandlingar, som i 
grunden kan förändra livet för patienter runt om i världen.” 
HealthCaps investeringsstrategi är inriktad på precisionsmedicin och att adressera 
viktiga medicinska behov genom att bygga de mest lovande företagen. HealthCaps 
senaste serie A-investeringsrundor inkluderar Adcendo (62 miljoner dollar), Aro 
Biotherapeutics (88 miljoner dollar), Hemab (55 miljoner dollar), SynOx (37 miljoner 
euro) samt bildandet av Tribune Therapeutics. 
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Om HealthCap 
HealthCap är ett europeiskt venture capital-bolag som investerar uteslutande och 
globalt i life science-bolag. Investeringsstrategin fokuserar på sjukdomar med stora 
medicinska behov och banbrytande terapier som har potential att förändra medicinsk 
praxis och livet för patienter som lider av dessa tillstånd. 
 


