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Ny styrelse har tillträtt i NanoEcho
- ökat fokus på kommersialisering
Ny styrelse som återspeglar bolagets utveckling har tillträtt. Nytillträdd ordförande är Daniel
Johnsson, fd VD och grundare av bl a Exertis Nordics, numera investerare och rådgivare. Ny
ledamot i bolagets styrelse är teknologie doktor och affärscoach Ann-Christin Malmborg Hager.
NanoEcho har på ordinarie bolagsstämma valt Daniel Johnsson till styrelseordförande. Daniel är
serieentreprenör, fd VD och grundare av Exertis Nordics (tidigare CapTech Distribution), ett lönsamt
snabbväxande gasellföretag som idag är en av Nordens största distributörer av IT, AV och
multimediaprodukter. Under ledning av Daniel växte bolagets omsättning från 0 till 3 miljarder.
Daniel arbetar idag som investerare, styrelseproffs och rådgivare.
Ny i styrelsen är också Ann-Christin Malmborg Hager som har en gedigen erfarenhet som VD för
utvecklingsbolag, senast som VD för PainDrainer och dessförinnan som VD för SenzaGen i 5 år. Under
Ann-Christins ledning utvecklade SenzaGen djurfria allergitester, från en innovation till att bolaget
gick in i kommersiell fas och noterades på Nasdaq First North. Under Ann-Christins ledning ökade
bolagets börsvärde från 5 till 500 MSEK. Idag arbetar Ann-Christin som konsult och affärscoach för
SmiLe Life Science Inkubator.
Vidare omvaldes styrelsemötena teknologie doktor Johannes Swartling, civilekonom B-G Svensson
och professor Tomas Jansson.
Företagets styrelse är vald med tanke på den positionsförflyttning som bolaget genomgått, från att
vara ett forskningsbolag till att vara ett tydligt produktutvecklingsbolag. Idag fokuserar bolaget fullt
ut på att ta fram en kommersialiserbar produkt.
”Vi är både glada och stolta över att Daniel valt att ta sig an rollen som ordförande i styrelsen för
NanoEcho. Vi ser verkligen fram emot att få ta del av Daniels kunskap, nätverk och gedigna
erfarenhet av att bygga lönsamma företag.” – säger Linda Persson, VD för NanoEcho.
”Jag ser en stor potential i NanoEchos system och jag tror verkligen på bolaget. Jag ser fram emot
att stötta dem i arbetet med att sätta en produkt som förbättrar livskvalitén för människor som
drabbats av cancer på marknaden.” – säger Daniel Johnsson, nytillträdd styrelseordförande för
NanoEcho.
För fullständig presentation av NanoEchos styrelse, se www.NanoEcho.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Hallström, CMO & CCO
email: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande
tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern
ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad
och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis,
enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge
behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter
behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas.

