Pressmeddelande 2016-11-07

aXichem förstärker organisationen inom marknadsföring och
försäljning genom rekrytering av Lucas Altepost
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning
inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, tillväxtfrämjande och salmonellahämmande
tillsats i djurfoder, samt inom enskilda farmaceutiska har knutit till sig Lucas Altepost i rollen som
Director of Sales and Marketing. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från
bioteknikindustrin, framför allt inom området kosttillskott, och har arbetat i ledande befattningar
inom marknad och försäljning i företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget
Pronova Biopharma.
-

aXichem befinner sig i en mycket spännande fas. Efter en period av intensivt
utvecklingsarbete, och förberedelser för regulatoriska godkännanden, kan fokus nu läggas
mer på försäljning och internationell affärsutveckling. Jag ser en stor potential för aXichems
produkter, säger Lucas Altepost.

-

Jag är verkligen glad över att Lucas Altepost nu går in i rollen som Director of Sales and
Marketing för aXichem. Hans erfarenhet, kunnande och kontakter framför allt på fodersidan,
men även till viss del inom marina tillämpningar, ökar betydligt aXichems möjligheter att
effektivt kunna bearbeta marknaden och ta bolaget in i full kommersialisering, säger Torsten
Helsing, VD I aXichem.

Lucas Altepost har en magisterexamen i företagsekonomi från Universitetet i Lausanne, Schweiz. Han
tillträdde sin tjänst på aXichem den 1 november 2016 och kommer att arbeta ifrån Oslo i Norge.
För ytterligare information kontakta:
Torsten Helsing, VD, aXichem, tel: 046 780 06 73, email: torsten@axichem.se

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier. Bolagets produkt är en
naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, aXiphen®, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat
capsaicin. Fördelen med ett syntetiskt capsaicin är att substansen kan hålla en jämnar kvalitet och finnas
tillgänglig i större volym än det naturliga capsaicin som finns i chilifrukten. Tillämpningar finns inom en mängd
olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified
Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Torsten Helsings försorg, för offentliggörande
den 7 november 2016 kl. 15:30.

