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Uppsala den 1 juli, 2021 

 

Biotage AB (publ) utser ny CFO 
Maja Nilsson har utsetts till ny CFO och medlem av koncernledningen i Biotage AB 
(publ), med placering på företagets huvudkontor i Uppsala. 

Maja har lång erfarenhet och bred kompetens från olika funktioner inom finans och 
management inom life science industrin. Maja har en gedigen karriär från olika ledningsroller 
inom Getinge och senast som CFO för Getinges Product Area Critical Care och som vice vd för 
Maquet Critical Care AB. Innan Maja startade sin karriär inom Getinge arbetade Maja som 
manager och redovisningskonsult hos PwC och som controller hos John Mattson Fastighets AB. 

 “Jag är mycket glad att kunna välkomna Maja som ny CFO för Biotage. Maja kommer att bli 
en nyckelperson i den fortsatta uppbyggnaden av Biotages affärsverksamhet framöver och jag 
är övertygad att hon kommer att ge ytterligare styrka och bredd till Biotage”, säger Tomas 
Blomquist, vd och koncernchef för Biotage. 

Maja tillträder sin nya tjänst den 1 oktober 2021.  

 

 
 
 
Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 15.00 CET.  

 

 
 
 

Kort om Biotage 

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi 
erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk 
testning och vatten- och miljöanalyser.  

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare 
för mänskligheten – HumanKind Unlimited.   

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, 
kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom 
organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.  

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en 
försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie 
(BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.  

Website: www.biotage.com 
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