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AroCells Advisory Board utökas med Staffan 
Eriksson

AroCell meddelar idag att Staffan Eriksson går in i AroCells advisory board och därmed lämnar 
sin position som CSO.

Staffan är en av grundarna av AroCell och har varit verksam som självständig forskare sedan 1981. 
Han har på ett avgörande sätt bidragit med att utveckla bolaget sedan det bildades 2003. Staffan 
har ägnat en stor del av sin forskning åt studier av Tymidinkinas och dess användning som 
biomarkör inom cancer och har publicerat 29 publikationer och håller fyra godkända patent 
familjer i många länder och två pågående patentansökningar inom området.

”AroCell har utvecklats mycket positivt de senaste åren och i och med att bolaget nu går in i en 
kommersiell fas så är det rätt tid för mig att lämna det operativa arbetet. Jag ser dock med stor 
glädje framemot att följa och stödja bolaget genom mitt arbete i AroCells Adisory Board”, säger 
Staffan Eriksson.

”Det har varit en förmån och ett nöje att fått möjlighet att arbeta med Staffan och ta del av hans 
djupa kunskaper om TK1 och dess användning som biomarkör. Staffan lämnar dock inte bolaget 
utan är kvar i vårt Advisory Board där han kommer att fortsätt bidra med sin erfarenhet och 
omfattande kunskaper”, säger Anders Hultman vd för AroCell.
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Anders Hultman, VD
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E-post: anders.hultman@arocell.com

Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att 
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på 
patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 
210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera 
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering 
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 90. Certifiedadviser@redeye.se
För mer information, se www.arocell.com

http://www.arocell.com
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