
Pressmeddelande
21 maj 2021 08:30:00 CEST

  C-Rad Sjukhusvägen 12K SE-753 09 Uppsala

C-RAD förstärker sin ledningsgrupp
Från och med maj är C-RAD glada att meddela att två nyckelmedlemmar tillkommit till den 
verkställande ledningen.

Annica Jämtén Ericsson tillträder tjänsten som Global services director. Annica har lång erfarenhet 
från att bygga serviceorganisationer från olika branscher men främst inom medicinteknik, med mer än 
14 års erfarenhet från Getinge inom detta område.

Emelie Gessner Gozzi tillträder positionen som Global marketing director. Emelie har en bred 
bakgrund inom marknadsföring med ledande roller inom varumärkesstrategi, lead generation och 
digital marknadsföring med tidigare befattningar i Camfil Svenska, Byggmax och Clas Ohlson.

Ivan Astralaga har utsetts till president för C-RAD Americas och kommer i denna position att ansvara 
för C-RADs verksamhet i Nord-, Central- och Sydamerika. Ivan har lång erfarenhet av försäljning och 
affärsutveckling från bolag inom medicinteknik såsom Accuray och Mevion.

C-RADs ledningsgrupp består nu av VD Tim Thurn, COO Håkan Axelsson, Global Services Director 
Annica Jämtén Ericsson, Global Marketing Director Emelie Gessner Gozzi och CFO Henrik 
Bergentoft. Den utökade ledningsgruppen består av regionala säljchefer; Dirk Freynhagen för EMEA, 
Ivan Astralaga för Amerika och Kurt Xiadong Wang för Kina.

”Jag välkomnar de nya medlemmarna till ledningsgruppen och ser fram emot att arbeta med teamet”, 
säger VD Tim Thurn. ”Service och marknadsföring spelar en nyckelroll i vår strategi att bygga 
företaget och att göra ytskanning till vårdstandard vid avancerad strålterapi. Med dessa rekryteringar 
är ledningsgruppen väl formad för att definiera och implementera C-RADs strategi. ”

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning 
till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 
3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen 
och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt 
arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer 
eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

http://www.c-rad.com
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