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Biotage AB (publ) utser ny CFO  

 

Annette Colin har utsetts till ny CFO och medlem av koncernledningen i 

Biotage AB (publ), med placering på företagets huvudkontor i Uppsala. 

Annette har mer än 30 års erfarenhet från olika funktioner inom finans och 

management, främst i life science bolag. Annette har lång erfarenhet från olika 

exekutiva roller, merparten som CFO, och har varit medlem i ledningsgruppen för ett 

flertal börsnoterade bolag. Närmast har Annette bedrivit egen konsultverksamhet 

inom finans, affärsutveckling, management och transaktioner. Exempel på tidigare 

uppdrag är bland annat Annexin Pharmaceuticals AB (publ), Observe Medical 

International (publ), Stille AB (publ), Lindab International AB (publ), Perbio Science 

AB (publ) och EY. 

 “Jag är mycket glad att kunna välkomna Annette som ny CFO för Biotage. Annette 

har lång erfarenhet i ledande finansiella och strategiska roller, vilket gör att jag är 

övertygad att hon snabbt kommer kunna bidra till Biotages fortsatta utveckling”, 

säger Tomas Blomquist, vd och koncernchef för Biotage. 

Annette tillträder sin nya tjänst den 1 april 2020. I samband med tillträdandet lämnar 

Lars Bäckman rollen som tillförordnad CFO och återgår till rollen som CLO. 

 

 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars, 
2020 kl. 14.30 

 

OmBiotage 
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 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK 
under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com 
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