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Bioextrax utser ny CFO
Bioextrax AB meddelar att Kristofer Svensson har utsetts till CFO med tillträde den 1:e januari.

Kristofer Svensson har en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning från 
Stockholms Universitet och har flerårig erfarenhet som CFO i onoterade och noterade bolag, 
däribland Sensidose och Gabather. Kristofer tillträder befattningen den 1:e januari och kommer ingå i 
Bioextraxs ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd. Han efterträder Daniel Mackay, som 
innehaft CFO-rollen sedan mars 2022. Kristofer kommer under december påbörja sitt arbete med 
Bioextrax och arbeta parallellt med nuvarande CFO fram till årsskiftet för att säkerställa 
överlämningen.

”Jag är väldigt glad över att välkomna Kristofer som ny CFO i Bioextrax. Samtidigt vill jag tacka Daniel 
för sina goda insatser under sin tid i Bioextrax och önska honom lycka till i sin framtida karriär.”, säger 
Per Erik Velin, VD, Bioextrax
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Om oss
Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. 
Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv 
teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA 
(vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga 
och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier 
för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och 
matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika 
applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets 
olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets 
Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på www.

.bioextrax.com
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