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Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför SenzaGen AB:s 
årsstämma den 8 maj 2020 
 
OMVAL AV LEDAMÖTER: 

 
Carl Borrebaeck 
(född 1948). Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2010. 
Utbildning och erfarenhet: Professor i immunteknologi, DSc inriktning molekylär immunologi, civilingenjör i 
kemiteknik, MSc i Life Science. 
 
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 Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för 
sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt 
entreprenörskap. Borrebaeck är permanent medlem i IVA  
(Ingenjörsvetenskapsakademin), Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell 
cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet. Han är också Founding Mentor för NOME 
(Nordic Mentor Network for Entrepreneurship). 
 
Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Immunovia AB, PainDrainer AB och CB Ocean Capital AB. 
Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, Qlucore AB och Scandion A/S.  
Innehav: 1 698 571 aktier.  
Beroendeförhållande: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. 
 
Laura Chirica 
(född 1968). Styrelseledamot sedan 2017.  
Utbildning och erfarenhet: PhD i biokemi, MSc i biokemi och BSc i bioteknik. 
 
Laura Chirica är Chief Commercial Officer på Immunovia AB. Med nästan 20 års erfarenhet från 
kommersiella positioner inom life science och diagnostik bidrar Laura Chirica med omfattande erfarenhet 
av att utveckla och genomföra företagsstrategier för såväl startups som stora multinationella 
organisationer. Hon har erfarenhet från att leda och omstrukturera internationell försäljning och 
marknadsföring, driva marknadskommunikation, affärsutveckling och integration i förvärvade bolag. 
Tidigare befattningar inkluderar VP Sales and Marketing Euro Diagnostica AB, Director Purification 
Technologies Europe Sartorius Stedim, Global Marketing Director Dako A/S, och Global Marketing Program 
Manager GE Healthcare. 
 
Övriga betydande uppdrag: Chief Commercial Officer i Immunovia AB. 
Innehav: Inga aktier men innehar 10 000 teckningsoptioner. 
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. 
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Anki Malmborg Hager 
(född 1965). Styrelseledamot sedan 2019. 
Utbildning och erfarenhet: PhD i immunteknologi, civilingenjör i kemiteknik, Pharma MBA. 
 
Anki Malmborg Hager var VD i SenzaGen 20142019. Anki Malmborg Hager har lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom life science, bland annat som VD på Cantargia AB, XImmune AB och Diaprost AB, 
Investment Director på LU Bioscience AB och som VP Business Development på Alligator Bioscience AB. 
Hon har framförallt fokuserat på kommersialisering av forskning från Lunds universitet. 
 
Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot i Avena Partners AB och DiaProst AB och VD i PainDrainer AB. 
Innehav: 383 000 aktier.  
Beroendeförhållande: Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till 
större aktieägare. 
 
Ian Kimber 
(född 1950). Styrelseledamot sedan 2015. 
Utbildning och erfarenhet: PhD och MSc i Immunologi samt BSc i biologi från University of Manchester. 
 
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 publicerat över 570 forskningshandlingar, över 100 
bokkapitel och sex böcker. Professor Kimber har vunnit olika prestigefyllda priser för sitt vetenskapliga 
arbete och tilldelades 2011 utmärkelsen OBE för sina tjänster inom vetenskapen i Queen’s Birthday 
honourslista. Han är verksam i flera expertkommittéer och vetenskapliga rådgivande grupper i 
Storbritannien och utomlands. Han är för närvarande emeritus professor i toxikologi vid University of 
Manchester. 
 
Övriga betydande uppdrag: Professor emeritus i toxikologi vid University of Manchester. 
Innehav: 1 500 aktier och 25 000 teckningsoptioner. 
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. 
 
Peter Nählstedt 
(född 1974). Styrelseledamot sedan 2018.  
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i kemiteknik, Lunds tekniska högskola, BSc i företagsekonomi, 
Lunds universitet. 
 
Peter Nählstedt bedriver konsultverksamhet inom affärsutveckling 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 verksamheten internationellt med en kombination av organisk och förvärvstillväxt 
från en omsättning på 100 MSEK till 600 MSEK på fyra år med ökande vinst. Tidigare erfarenheter 
inkluderar en turnaround på Trelleborg Marine Systems och åtta år på GE Healthcare, varav flera år i USA 
där han ledde enheten för bioprocesser till lönsam tillväxt. 
 
Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Super Synbiotics AB och DoubleGood AB.  
Innehav: 1 142 aktier och 25 000 teckningsoptioner.  
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. 
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NYVAL AV LEDAMÖTER: 

 
Paul Yianni 
(född 1959). Utbildning och erfarenhet: PhD i Kemi. 
 
Paul är brittisk medborgare och har över 30 års erfarenhet från ledande positioner inom den kemiska 
industrin i både tekniska och kommersiella funktioner. Paul har arbetat för Dow Corning, Shell Chemicals, 
var VD för Spolchemie (Tjeckien) och chef för M&A på DIC Europe (Tyskland) och har bred internationell 
erfarenhet från arbete i olika länder och kulturer. Sedan 2017 bedriver Paul konsultverksamhet, Yianni 
Consulting ltd, med fokus på affärsutveckling, strategi och affärscoaching.  
 
Övriga uppdrag: Paul har inga uppdrag i andra publika aktiebolag.  
Innehav: Inga aktier. 
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. 
 
Paula Zeilon  
(född 1962). Utbildning och erfarenhet: MSc Kemiteknik, Företagsekonomi.  
 
Paula har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom life scienceindustrin och driver idag 
konsultverksamhet inom affärsutveckling och management i eget bolag. Tidigare erfarenhet inkluderar VD 
Life Science Foresight Institute, VD Alligator Bioscience AB, Director Marketing Dako A/S, Director 
Marketing Biotage AB, Director Business Development Amersham samt ledande positioner inom Pharmacia 
Biotech (idag GE Healthcare).  
 
Övriga uppdrag: Paula har inga uppdrag i andra publika aktiebolag.  
Innehav: Inga aktier. 
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. 
 
 
 


