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Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Warren Cresswell har utsetts till President 
Americas och kommer att ingå i ledningsgruppen.

Warren Cresswell har tidigare arbetat i ledande roller under 17 år på det danska diagnostikföretaget Dako och efter det 
fem år, varav tre som vd, på Prometheus Laboratories, en start-up inom diagnostik som förvärvades av Nestlé Health 
Science.

”Warren bidrar med stor erfarenhet av att bygga upp och leda kommersiellt framgångsrika organisationer. Med 25 års 
erfarenhet från diagnostikindustrin tar han med sig ett omfattande nätverk och värdefull kunskap om den amerikanska 
marknaden inom onkologi-området. Warren är en viktig pusselbit i Biovicas marknadsintroduktion av 
DiviTum®TKa”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

”Jag är glad över att ansluta till teamet på Biovica. DiviTum®TKa har potentiellt ett stort värde för patienter och 
betalare och en fantastisk kommersiell potential. Jag ser fram emot att få bidra på denna spännande resa”, säger Warren 
Cresswell, President Americas för Biovica.

Warren Cresswell har en kandidatexamen i kemi från California State University Northridge och en MBA från 
University of Pittsburgh. Han började på Biovica den 1 augusti.
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Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom 
att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet 
kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första 
applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla 
cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och 
läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på 
Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, , 08-info@fnca.se
528 00 399. För mer information, besök gärna . www.biovica.com
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