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Biovicas CFO slutar i december 2022

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets Chief Financial Officer (CFO) och vice 
vd Cecilia Driving idag har sagt upp sig från sin anställning. En process för att rekrytera en ersättare inleds 
omedelbart. Cecilia Driving, som har varit Biovicas CFO sedan 2016, kommer att fortsätta i sin nuvarande 
roll till den 31 december 2022.

 
”Cecilia har under sin tid som vice vd och CFO varit betydande för bolagets utveckling. Från att vi presenterade våra 
första kliniska resultat tills idag när vi står på tröskeln att lansera DiviTum®TKa på den amerikanska marknaden. Jag 
vill tacka Cecilia för gott samarbete och för värdefulla bidrag till bolagets exceptionella utveckling under hennes tid 
och önskar henne stort lycka till i framtiden”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

”Biovica står inför en spännande tid när DiviTum®TKa ska lanseras och komma till nytta för cancerpatienter och 
vårdgivare. Det här har varit ett av de roligaste och intressantaste jobb jag någonsin haft, och jag är tacksam över att ha 
fått vara del av denna viktiga och spännande verksamhet. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna en så stimulerande 
miljö, och ett helt fantastiskt team”, säger Cecilia Driving.
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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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