SenzaGen utser Peter Nählstedt till ny VD
Lund, 18 augusti 2021
Styrelsen för SenzaGen har utsett Peter Nählstedt till verkställande direktör. Peter Nählstedt
tillträder sin nya befattning den 19 augusti och ersätter Axel Sjöblad, som lämnar sitt uppdrag för
en ny tjänst utanför företaget. SenzaGen har under de senaste åren gjort stora framsteg inom
marknadsföring och försäljning. Peter Nählstedt kommer att leda företaget in i en ny fas med
fokus på en tillväxtstrategi som nu även omfattar förvärv av lönsamma och växande bolag. Peter
har tidigare varit VD för Probi och har sedan 2018 ingått i SenzaGens styrelse, där han arbetat med
bolagets kommersiella utveckling.
Peter Nählstedt har betydande erfarenhet av att utveckla globala tillväxtbolag inom Life Science. Han
valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med dess kommersiella och
strategiska utveckling. Han har de senaste åren lett flera internationella tillväxtprojekt inom Life
Science som konsult och genom aktivt styrelsearbete. Hans senaste operativa roll var som VD för
Probi AB (publ). Under Peters tid som VD mellan 2014 och 2018 ökade bolagets intäkter från 103 till
612 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Innan sin tid
på Probi har Peter innehaft ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och
USA. Peter är född 1974 och har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik samt en kandidatexamen i
företagsekonomi från Lunds universitet.
”Vi är mycket glada att kunna välkomna Peter Nählstedt som VD under denna strategiska tillväxtfas
och nya fokus på att bredda vår testportfölj genom förvärv. Peter har en imponerande meritlista från
internationellt och kommersiellt arbete inom Life Science-sektorn och har bred erfarenhet från både
organisk och förvärvsdriven tillväxt. Han har de färdigheter och den vision som krävs för ett smidigt
övertagande av ledarrollen och för att driva företagets kommersiella tillväxt framåt”, säger Carl
Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.
”SenzaGen har redan utvecklat och kommersialiserat ett banbrytande in vitro-test baserat på
GARD®-plattformen. Genom att förvärva lönsamma och växande företag med kompletterande
produkter och tjänster har vi en möjlighet att utvecklas till en global ledare inom in vitro-toxikologi
och riskbedömning. Eftersom jag har arbetat med bolaget i några år känner jag väl till SenzaGens
fantastiska team och erbjudande – jag ser nu mycket fram mot att leda bolaget in i nästa fas där vi
fortsätter att kommersialisera GARD® plattformen, lägger till fler tester i portföljen samt aktivt
söker efter förvärvsmöjligheter”, säger Peter Nählstedt.
Under Axel Sjöblads två år som VD har SenzaGen utvecklats som kommersiellt bolag. En ny struktur,
ett bredare produkterbjudande, en större kundbas samt ett positivt uttalande från ESAC har lagt
grunden för företagets nästa tillväxtfas.
”Axel Sjöblad har gjort ett mycket bra jobb och har sedan han tillträdde 2019 kommersiellt utvecklat
företaget i hög takt med ökad försäljning som resultat. Med det positiva uttalandet från ESAC, som vi
nyligen mottagit, nådde vi en viktig milstolpe och kommer nu att inleda genomförandet av en utökad
tillväxtstrategi”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.
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Om oss
SenzaGen är ett svenskt bioteknikbolag som erbjuder den senaste teknikens djurfria tester för att
bedöma om kemikalier kan vara allergiframkallande. Testmetoden GARD® kombinerar genomiska
data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och
analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Med
enastående hög träffsäkerhet möter GARD® behoven inom flera industrier och bidrar till att företag
kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter. GARD®-testerna
utförs i SenzaGens GLP-godkända laboratorium samt hos utvalda partners i Europa och USA.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.
senzagen.com.
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528
00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-08-18 20:00 CEST.
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