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AroCell förstärker ledningen genom att rekrytera 
en Global Medical Lead

AroCell AB (publ.) Meddelar idag att Jonas Söderholm ansluter sig till ledningsgruppen som 
Global Medical Lead. Jonas kommer att leda och utveckla AroCells kliniska program med 
fokus på att få mer kliniska bevis för användning av TK1 som en biomarkör vid 
cancerbehandling.

Jonas har en doktorsexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap vid Karolinska Institutet, 
handledd av professor Matti Sällberg, och en kandidatexamen i Företagsekonomi från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans senast arbetsplats är AbbVie Scandinavia, där 
han sedan 2013 haft flera olika befattningar, som Medical Lead, Medical Advisor, och Research 
Lead inom områden som gastroenterologi, reumatologi och virologi. På AbbVie har han arbetat 
med flera framgångsrika lanseringar av nya produkter. Jonas kommer att rapportera till VD och 
arbeta tillsammans med ledningsgruppen för att samordna AroCells kliniska program, samt öka 
kunskap om de kliniska fördelarna med att mäta TK1 med AroCell TK 210 ELISA.

Jonas har gedigen kunskap inom såväl medicinska områden som affärsutveckling. Han har lång 
erfarenhet av att arbeta nära "Key Opinion Leaders" (KOLs), genomföra kliniska studier och 
generera publikationer.

”Vi är mycket glada att välkomna Jonas till AroCell-teamet. Han besitter mycket värdefull 
kompetens och erfarenhet som passar oss, och utan tvekan kommer att stärka vårt företag 
ytterligare och hjälpa oss i våra ansträngningar att göra AroCell TK 210 ELISA tillgänglig 
för cancerpatienter”, säger Anders Hultman, VD för AroCell.

”Jag ser fram emot att börja arbeta på AroCell. Det kommer att bli spännande att bidra med min 
erfarenhet samt kunna förbättra vården för cancerpatienter inom flera olika cancerindikationer”, 
säger Jonas Söderholm.

Jonas tillträder sin nya roll den 12:e april.
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Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att 
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på 
patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 
210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera 
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering 
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 90. Certifiedadviser@redeye.se
För mer information, se www.arocell.com
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