
Scandidos rekryterar ny VD  
För att fortsätta Scandidos långsiktiga tillväxtresa så har styrelsen i dialog med nuvarande VD, Görgen Nilsson, beslutat starta
rekrytering av ny VD

Fokusområdena för den nya verkställande direktören kommer vara internationell försäljning och marknadsexpansion, bl a genom strategiska samarbeten för att bredda
Scandidos försäljningskanaler. Görgen kommer vara kvar i bolaget som Chief Technology Officer (CTO).

Görgen, grundare av Scandidos tillsammans med Ingemar Wiberg, har samtidigt som han varit verkställande direktör även varit djupt engagerad i bolagets R&D och lett
produktutvecklingen under de senaste åren då bolaget ej haft en dedikerad R&D chef. Med denna omorganisation kommer Görgen att ha möjlighet att fokusera heltid på
teknologi och produktutveckling, där flera viktiga produkter är under utveckling.

”Scandidos har vuxit kraftigt de senaste kvartalen och för att kunna fortsätta expansionen måste bolaget ta ytterlige steg internationellt samtidigt som ett fokus
behövs på de produkter som är under utveckling och på bolagets långsiktiga produkt pipeline”, säger Görgen Nilsson

Fram till att ny VD finns på plats kommer Görgen att sköta uppdraget som tidigare.

” Scandidos står inför ett viktigt skifte där vi nu växlar upp från att ha varit i huvudsak fokuserade på en produkt till att nu marknadsföra och utveckla en bred
produktportfölj och dessutom en öppenhet för strategisk samarbete ihop med andra aktörer. Vi har under hösten stärkt organisationen med en ny säljansvarig och
stärker nu ledningen ytterligare. Detta ger spännande möjligheter till expansion”, Olof Sandén

För ytterligare information

Olof Sandén, Ordf. ScandiDos, tel. 076 2008258, olof.l.sanden@gmail.com

Görgen Nilsson, VD Scandidos, tel. 070 8686172, gorgen.nilsson@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten
Delta4 Phantom+MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4Discover är ScandiDos Disruptiva område som
på ett unikt sätt möjliggöra oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos
mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har
levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden
samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina
säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 16:30 CET.


