
SENZAGEN AB  

FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER ÅRSSTÄMMA 2021

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.

Carl Borrebaeck är professor vid in-
stitutionen för immunteknologi och 
programdirektör för cancerdiagnos-
tiskt center CREATE vid Lunds uni-
versitet. Han är entreprenör och 
grundare av SenzaGen AB och ett 
antal andra life science-bolag, där-
ibland Immunovia AB och BioInvent 
International AB. Han är även grund-
are och mentor för entreprenörs- 
nätverket NOME, ledamot vid Kung-
liga Ingenjörsvetenskaps akademien 
(IVA) och tidigare vice rektor vid 
Lunds universitet. Carl har tilldelats 
en rad priser för sitt entreprenör-
skap och sin banbrytande forskning, 
exempelvis AkzoNobels Veten-
skapspris 2009 och Biotech Builder 
Award 2017.

Övriga betydande uppdrag: 
Styrelseordförande i Immunovia AB, 
PainDrainer AB och CB Ocean Capital 
AB. Styrelseledamot i Alligator Bio- 
science AB och Scandion A/S. 

Innehav: 
1 690 000 aktier. 

Beroendeförhållande: 
Beroende i förhållande till större 
aktieäga re och oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsled-
ningen.

PAULA ZEILON
(född 1962). 

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: 
MSc kemiteknik och företags- 
ekono mi. 

Paula Zeilon har 30 års erfarenhet 
från ledande positioner inom life 
science-industrin genom bl.a. kon-
sultverksamhet inom affärsutveck-
ling och management med fokus på 
kommersialisering av nya produkter 
på en internationell marknad. Tidi-
gare erfarenhet inkluderar VD Life 
Science Foresight Institute, VD Alli-
gator Bioscience AB, Director Mar-
keting Dako A/S, Director Marketing 
Biotage AB samt ledande positioner 
inom Pharmacia Biotech (idag Cytiva).

Övriga betydande uppdrag:
Inga

Innehav: 
0. 

Beroendeförhållande: 
Oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större aktie- 
ägare.

LAURA CHIRICA
(född 1968).

Styrelseledamot sedan 2017. 

Utbildning och erfarenhet: 
PhD i biokemi, MSc i biokemi och BSc 
i bioteknik.

Laura Chirica är Chief Commer-
cial Officer på Immunovia AB och 
har närmare 20 års erfarenhet från 
kommersiella positioner från såväl 
startups som multinationella före-
tag inom life science och diagnostik. 
Tidigare befattningar inkluderar VP 
Sales and Marketing Euro Diagnos-
tica AB, Director Purification Tech- 
nologies Europe Sartorius Stedim, 
Global Marketing Director Dako A/S, 
och Global Marketing Program Ma-
nager GE Healthcare. 

Övriga betydande uppdrag:
Inga

Innehav: 
0.

Beroendeförhållande: 
Oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större aktie- 
ägare.

PAUL YIANNI
(född 1959). 

Styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning och erfarenhet: 
PhD i kemi.

Paul Yianni bedriver egen konsult-
verksamhet med fokus på affärsut-
veckling, strategi och affärscoaching. 
Paul har över 30 års erfarenhet från 
ledande positioner inom den ke-
miska industrin och har bred inter- 
nationell erfarenhet från olika tek-
niska och kommersiella funktioner 
på bland annat Dow Corning och 
Shell Chemicals. Tidigare befatt-
ningar inkluderar VD för Spolchemie 
i Tjeckien och chef för M&A på DIC 
Europe i Tyskland. 

Övriga betydande uppdrag: 
Inga

Innehav: 
0.

Beroendeförhållande: 
Oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större aktie- 
ägare.

Aktieinnehav per den 2021-02-26

IAN KIMBER
(född 1950).

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: 
Professor emeritus i toxikologi, PhD 
och MSc i Immunologi samt BSc i 
biologi.

Ian Kimber är Professor emeritus i 
toxikologi vid Manchesters universi-
tet. Han har omfattande erfarenhet 
från akademin, läkemedels-, biofar-
maceutisk- och agrokemisk industri 
samt från arbete som oberoende 
konsult. Ian har mottagit flera priser 
för sitt framstående vetenskapliga 
arbete och tilldelades utmärkelsen 
OBE i Queen’s Birthday Honours List 
2011. Han är verksam i flera expert-
kommittéer och vetenskapliga rådgi-
vande grupper i Storbritannien och 
internationellt. 

Övriga betydande uppdrag: 
Professor emeritus i toxikologi vid 
Manchesters universitet.

Innehav: 
1 500 aktier.

Beroendeförhållande: 
Oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större aktie- 
ägare.

PETER NÄHLSTEDT
(född 1974). 

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör i kemiteknik, BSc i före-
tagsekonomi.

Peter Nählstedt har närmare 20 års 
erfarenhet från ledande befattningar 
inom life science och industrisektorn 
och bedriver idag egen konsultverk-
samhet inom affärsutveckling och 
managementfrågor. Peter har bred 
internationell erfarenhet och var ti-
digare VD på Probi och har haft oli-
ka chefsbefattningar inom strategi, 
marknadsföring och försäljning hos 
GE Healthcare Life Science samt på 
Trelleborg Marine Systems där han 
var ansvarig för verksamheten i Eu-
ropa, Sydamerika och Nordafrika. 

Övriga betydande uppdrag: 
Styrelseordförande i Super Synbiotics 
AB och DoubleGood AB. Styrelse-
ledamot i Bio-works AB.

Innehav: 
1 622 aktier och 25 000 tecknings-
optioner.

Beroendeförhållande: 
Oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och större aktie- 
ägare.

 ANKI MALMBORG HAGER
(född 1965).  

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: 
PhD i immunteknologi, civilingenjör i 
kemiteknik, Pharma MBA.

Anki Malmborg Hager har lång er-
farenhet från att starta life science- 
bolag med ursprung i Lunds univer-
sitets forskning och är idag VD för 
PainDrainer AB. 2014–2019 var Anki 
VD på SenzaGen. Tidigare erfaren-
heter omfattar VD på Cantargia AB, 
XImmune AB och Diaprost AB och 
dessförinnan Investment Director på 
LU Bioscience AB och VP Business 
Development på Alligator Bioscience 
AB. 

Övriga betydande uppdrag: 
VD för PainDrainer AB. Styrelse-
ledamot i Avena Partners AB och 
DiaProst AB.

Innehav: 
383 000 aktier. 

Beroendeförhållande: 
Beroende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Oberoende i 
förhållande till större aktieägare.


