
Pressmeddelande
13 juni 2022 16:30:00 CEST

  Vivesto AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala

Vivesto och verkställande direktör Francois 
Martelet har överenskommit om att avsluta 
anställningsförhållandet
Solna den 13 juni 2022 – Vivesto AB (“Vivesto” eller “Bolaget”), ett onkologifokuserat specialty 
pharma-bolag, meddelar härmed att Bolagets styrelse idag har överenskommit med Bolagets 
verkställande direktör, Francois Martelet, om att ömsesidigt avsluta hans anställning. I enlighet 
med överenskommelsen kommer Francois anställning att avslutas den 21 juli 2022.

Processen för att rekrytera en ny verkställande direktör har inletts.

Francois Martelet har varit verkställande direktör för Vivesto sedan den 15 mars 2020.

Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto, kommenterar: “På styrelsens vägnar vill jag 
uttrycka min tacksamhet till Francois för hans arbete och beslutsamhet under sin tid hos Vivesto. Vi 
önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.”

Francois Martelet kommenterar: “Det har varit en otrolig ära att leda Vivesto under denna 
förändringsperiod och jag är glad över vad vi har åstadkommit tillsammans. Mitt team och jag är 
stolta över att ha stärkt Vivestos finansiella ställning i ett utmanande marknadsklimat och att ha 
startat pärlbandsstrategin för att bygga Vivestos pipeline genom inlicensiering och M&A. Jag vill 
framföra mitt tack till styrelsen, och jag önskar Vivesto all framgång i framtiden.”

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som 
lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot 
långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med 
äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram 
inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel 
micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade 
teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. 
Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök   för mer www.vivesto.com
information om Vivesto.

Denna information är sådan information som Vivesto AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-06-13 16:30 CEST.

http://www.vivesto.comf/
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