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PAXMAN AB (publ) utser ny Chief Financial Officer
PAXMAN meddelar att bolaget har utsett Emelie Gustafsson till ny Chief Financial Officer (CFO) med tillträde 
den 1 mars 2020. Emelie, född 1980, innehar idag positionen som CFO för CIMON AB, moderbolag till 
CIMON Venture Trust AB som är en av PAXMANs betydande aktieägare. Hon kommer att behålla denna 
position parallellt med sin nya roll som CFO för PAXMAN.

PAXMANs nuvarande CFO Eva Jonasson lämnar bolaget på egen begäran för att gå i pension den 29 februari 
2020. Eva har varit bolagets CFO sedan noteringsprocessen inleddes i början av 2017, och hon kommer att 
finnas tillgänglig för rådgivning och support under en övergångsperiod.

– Som CFO för en av PAXMANs betydande aktieägare har Emelie Gustafsson redan god kännedom om vår 
verksamhet. Styrelsen förväntar sig därmed en smidig överlämning av CFO-rollen, inklusive ansvar för 
PAXMAN’s IR-kommunikation, som även fortsatt kommer att vara baserad i Sverige. Styrelsen vill även rikta 
ett stort tack till Eva Jonasson för hennes utmärkta arbete som CFO för PAXMAN och önskar henne all lycka till 
i framtiden, säger PAXMAN ABs styrelseordförande Per-Anders Johansson.
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Om oss

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos 
patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom 
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker 
och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, 
flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i 
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. 

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified 
Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.
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