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Jonas Jönmark kommer att avgå som VD i Alteco Medical AB
Alteco Medicals VD Jonas Jönmark har accepterat ett erbjudande från ett bolag inom läkemedelsindustrin. Jönmark
kommer dock att kvarstå i sin roll som VD i bolaget tills vidare. Styrelsens mål är att hitta en ersättare till halvårsskiftet
2015.
Jonas Jönmark har meddelat att han kommer att avgå som VD för Alteco Medical för att tillträda en tjänst för ett ickekonkurrerande bolag inom läkemedelsindustrin. Jönmark kommer att, i den utsträckning styrelsen önskar, kvarstå som VD
under sin uppsägningstid, dock längst september ut. Styrelsen påbörjar omedelbart processen att hitta en ersättare. Målet
är att rekryteringen ska vara klar till halvårsskiftet 2015. Ersättaren ska enligt styrelsen ha utpräglat medicintekniskt
marknads-och säljfokus. Den pågående multicenterstudien kommer att drivas vidare i oförminskad takt med samlad insats
från bolagets medicinska råd, produktchef och CRO.
- Beskedet från Jonas kom plötsligt, men han kommer att arbeta kvar ett tag till för att säkerställa en smidig överlämning.
Eftersom Alteco nu går in i en mer marknadsexpansiv fas är avsikten att hitta en ersättare med tydligt medicintekniskt
säljfokus. Målsättningen är att snarast möjligt finna en lämplig ersättare som kan arbeta parallellt med Jonas under en tid.
Jonas har lett bolaget på ett förtjänstfullt sätt och även om Jonas kommer att kvarstå i sin roll ett tag till vill styrelsen redan
nu tacka Jonas för hans goda insatser, säger Hans Petersson, styrelsens ordförande.
För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Hans Petersson, tel 0709-777866.
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Om Alteco Medical AB
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar
idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS
Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar
bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att
behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.

