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OMVAL AV LEDAMÖTER

CARL BORREBAECK
(född 1948). 
Styrelseordförande sedan 2014. 
Grundare och ledamot sedan 
2010. 

Professor Carl Borrebaeck är 
en entreprenör som grundat 
Senzagen AB, Immunovia AB, 
BioInvent International AB, 
Alligator BioScience AB samt 
PainDrainer AB.

2009 tilldelades professor 
Borrebaeck AkzoNobels 
Vetenskapspris, 2012 fick han 
motta Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademins guldmedalj för 
sin banbrytande forskning om 
biomarkörer, samt blev 2017 
utsedd till årets Biotech Builder 
för sitt entreprenörskap. Profes-
sor Borrebaeck är permanent 
medlem i IVA (Ingenjörsveten-
skapsakademin), Director för 
CREATE Health – strategiskt 
centrum för translationell 
cancerforskning, samt tidigare 
vice rektor vid Lunds universitet. 
Professor Borrebaeck är också 
Founding Mentor för NOME 
(Nordic Mentor Network for 
Entrepreneurship).

Övriga uppdrag:  Styrelseordfö-
rande i Immunovia AB, PainDrai-
ner AB och CB Ocean Capital 
AB. Styrelseledamot i Alligator 
Bioscience AB, Qlucore AB samt 
Scandion A/S. Bolagsman i 
Immunova Handelsbolag. 

Innehav: Privat och genom 
närstående, 1 707 500 aktier och 
inga teckningsoptioner i bolaget.

Beroendeförhållande: Beroende 
i förhållande till större aktieäga-
re och oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen.

LAURA CHIRICA
(född 1968).
Styrelseledamot sedan 2017. 

Laura Chirica är Chief Commer-
cial Officer på Immunovia AB. 
Med nästan 20 års erfarenhet 
från kommersiella positioner 
inom life science och diagnostik 
bidrar Laura med omfattande 
erfarenhet av att utveckla och 
genomföra företagsstrategier 
för såväl start-ups som stora 
multinationella organisationer. 
Hon har erfarenhet från att leda 
och omstrukturera internatio-
nell försäljning och marknads-
föring, driva marknadskommu-
nikation, affärsutveckling och 
integration i förvärvade bolag. 
Tidigare befattningar inkluderar 
VP Sales and Marketing Euro 
Diagnostica AB, Director Purifi-
cation Technologies Europe Sar-
torius Stedim, Global Marketing 
Director Dako A/S, och Global 
Marketing Program Manager GE 
Healthcare. Laura Chirica har en 
PhD i biokemi från Umeå univer-
sitet, en civilingenjörsexamen i 
biokemi och en kandidatexamen 
i bioteknik.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger inga aktier. Inne-
har 10 000 teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 
10 000 nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

ANN GIDNER
(född 1966). 
Styrelseledamot sedan 2014. 

Ann Gidner är Head of Clinical 
Trial Services Business unit 
på Inceptua GmbH. Ann har 
lång erfarenhet från ledande 
befattningar inom läkemedel och 
medicinteknik där hon arbetat 
som affärsutvecklingsansvarig 
för licensiering på Albumedix 
A/S (Novozymes) och som VD 
i läkemedelsstrategibolaget 
Monocl AB. Hon har dessförin-
nan lång erfarenhet av globalt 
kommersiellt ansvar i stora 
internationella CMO-koncerner, 
som Cambrex Corporation med 
placering i Sverige och New 
Jersey, USA samt Saltigo GmbH 
med placering i Tyskland. 
Ann är civilingenjör i bioteknik 
från Lunds Tekniska Hög-
skola, med specialisering på 
bioprocesser från det franska 
elituniversitetet (Grande Ecole) 
Ecole Nationale Superieure 
d’Ingenieurs de Génie Chimique 
de Toulouse. Vidare har hon en 
kandidatexamen i företagseko-
nomi från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger 3 000 aktier och 
30 000 teckningsoptioner som 
berättigar till teckning av 30 000 
nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.
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IAN KIMBER
(född 1950).
Styrelseledamot sedan 2015.

Professor Ian Kimber har 
arbetat inom akademin, 
läkemedels-, biofarmaceutisk- 
och agrokemisk industri och 
som oberoende konsult. Hans 
vetenskapliga intresse ligger i 
gränssnittet mellan immunologi 
och toxikologi – med ett särskilt 
fokus på allergi. Han har publi-
cerat över 570 forskningshand-
lingar, över 100 bokkapitel och 
6 böcker. Professor Kimber har 
vunnit olika prestigefyllda priser 
för sitt vetenskapliga arbete 
och tilldelades 2011 utmärkel-
sen OBE för sina tjänster inom 
vetenskapen i Queen’s Birthday 
honours lista. Han är verksam i 
flera expertkommittéer och ve-
tenskapliga rådgivande grupper 
i Storbritannien och utomlands. 
Han är för närvarande emeritus 
professor i toxikologi vid Univer-
sity of Manchester.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Äger inga aktier. Inne-
har 25 000 teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 25 
000 nya aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

PETER NÄHLSTEDT
(född 1974). 
Styrelseledamot sedan 2018. 

Peter Nählstedt bedriver 
konsultverksamhet inom affärs-
utveckling och management i 
eget bolag. Peter har nästan 
20 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom life science 
och industrisektorn. Som VD för 
Probi AB expanderade han verk-
samheten internationellt med 
en kombination av organisk- och 
förvärvstillväxt från en omsätt-
ning på 100 MSEK till 600 MSEK 
på fyra år med ökande vinst. 
Tidigare erfarenheter inkluderar 
en turn-around på Trelleborg 
Marine Systems och åtta år på 
GE Healthcare, varav flera år i 
USA där han ledde enheten för 
bioprocesser till lönsam tillväxt. 
Peter Nählstedt har en civilin-
genjörsexamen i kemiteknik från 
Lunds tekniska högskola och en 
examen i företagsekonomi från 
Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseord-
förande i SuperSynbiotics AB. 

Innehav: 1 000 aktier och inga 
teckningsoptioner.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

 ANKI MALMBORG HAGER  
(född 1965).  
Chief Executive Officer i 
SenzaGen sedan 2014. 

Anki Malmborg Hager har lång 
erfarenhet från ledande befatt-
ningar inom life science, bland 
annat som VD på Cantargia AB, 
XImmune AB och Diaprost AB, 
Investment Director på LU Bios-
cience AB och som VP Business 
Development på Alligator Biosci-
ence AB. Hon har en PhD i 
Immunteknologi och en civil-
ingenjörsexamen i kemiteknik 
från Lunds Tekniska Högskola 
samt en Pharma MBA. Hon har 
gått EFLs styrelseprogram och 
har stor erfarenhet från styrelse-
arbete inom ett antal bolag, t.ex. 
Bulb Intelligence AB, Cantargia 
AB och Immunovia AB. 

Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Avena Part-
ners AB, DiaProst AB, PainDrai-
ner AB och Hager Consulting AB.

Innehav: 
Äger 373 000 aktier och 125 000 
teckningsoptioner som berätti-
gar till teckning av 125 000 nya 
aktier i bolaget.

Beroendeförhållande: Obero-
ende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större 
aktieägare.

NYVAL AV 
LEDAMOT 
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