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Uppsala den 24 Maj 2019 

 

Tomas Blomquist blir ny VD och 
koncernchef för Biotage 

Uppsala, Biotage AB (Biotage), (NASDAQ OMX Stockholm: BIOT.ST) – Biotage 
har utsett Tomas Blomquist till ny VD för Biotage AB. Tomas Blomquist, som 
närmast kommer från en tjänst som Vice President EMEA Cardimetabolic hos 
Abbott, tillträder tjänsten den 6 november 2019 och tar då över ansvaret för 
koncernen och de dryga 400 medarbetarna. Tomas Blomquist har lång 
erfarenhet från Life Sciences industrin och har tidigare sälj- och 
managementerfarenheter från Alere, Analyticon, Johnson & Johnson och Roche.  

– Det gläder mig att Tomas Blomquist har tackat ja till uppgiften att leda Biotage 
vidare. Med sin breda kompetens och branscherfarenhet har Tomas Blomquist 
det som krävs för att ta över efter Torben Jørgensen, säger Thomas Eklund, 
styrelseordförande för Biotage. 

– Efter mina 13½ år som vd och koncernchef för Biotage är det med 
tillfredställelse jag lämnar över stafettpinnen till Tomas Blomquist. Biotage har 
haft en väldigt bra utveckling under denna tid och jag är övertygad om att Tomas 
Blomquist är rätt person att ta över och säkerställa att Biotage fortsätter den 
gynnsamma utvecklingen, säger Torben Jørgensen, nuvarande vd och 
koncernchef för Biotage. 

 

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl 18.00 CET. 
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Om Biotage 
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa 
lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter 
används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och 
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och 
företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 
anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: 
www.biotage.com  
 

 

 


