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Amniotics AB styrelseledamot Anders Månsson lämnar sitt uppdrag på egen begäran

Anders Månsson, som sedan 2017 är styrelseledamot i Amniotics (publ), har idag meddelat att han 
lämnar styrelsen. Detta på grund av arbetsbelastning, där Anders Månsson kommer att ägna sin fulla 
uppmärksamhet åt sina nya arbetsuppgifter som VD för ett Stockholmsbaserat företag, minskar han 
på sina styrelseuppdrag och lämnar Amniotics Board.

”Jag vill å styrelsens och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Anders för goda insatser och gott 
samarbete i styrelsearbetet under de gångna åren. Jag har förståelse för att Anders beslut där 
ändrade arbetssituation sätter hinder i vägen för fortsatta engagemanget.” säger Peter Buhl Jensen, 
styrelseordförande.

Om oss

Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på 
mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till 
stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets 
internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med 
banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala 
mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom 
regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing 
Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). 
Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu förberett att gå in i kliniska 
prövningar med den ledande läkemedelskandidaten, PulmoStem™ och söker etablera strategiska 
partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier 
inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.

Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: , telefon: certifiedadviser@redeye.se
+46 (0) 8 121 576 90.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer på www.amniotics.com.
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