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Fredrik Lindgren utsedd till ny verkställande direktör för Hansa 
Medical AB 
 
Hansa Medicals styrelse har utsett Fredrik Lindgren till ny verkställande direktör för 
Hansa Medical AB. Fredrik Lindgren är styrelseledamot i Hansa Medical sedan 
2012 och tillträder tjänsten som verkställande direktör omgående. Fredrik Lindgren 
ersätter Emanuel Björne som övergår till en kommersiell befattning inom bolaget. 
 
"Hansa Medical har tagit stora steg framåt och vi befinner oss nu i ett väldigt spännande skede 
med fas II prövningar av IdeS. Det innebär att vi behöver nya kompetenser för utvecklingen och 
kommersialiseringen av IdeS. Emanuel Björne har fått mycket uträttat under sju år som VD och 
vi tackar honom för de insatserna. Fredrik Lindgren får nu huvudansvaret för att färdigutveckla 
IdeS och skapa en stor och lönsam affär för Hansa Medicals aktieägare." säger Birgit Stattin 
Norinder, styrelseordförande. 
 
Fredrik Lindgren, född 1971, har omfattande erfarenhet från life science och har lett flera 
börsnoterade företag. Han har varit VD för Karo Bio AB och har dessförinnan bland annat varit 
VD för Biolin Scientific AB, CFO för Midsona AB, samt vice VD för Active Biotech AB. Han har 
en jur.kand. från Lunds Universitet och är CEFA från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik 
Lindgren äger 23 333 aktier i Hansa Medical. Han har styrelseuppdrag i ibland annat 
ProstaLund AB och Exini Diagnostics AB. I samband med tillträdet som VD kommer han att 
lämna befattningen som styrelseledamot i Hansa Medical. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Birgit Stattin Norinder, styrelseordförande 
E-mai: birgitsn@telia.com 
Mobil: +46 706 62 61 80 
 
Fredrik Lindgren, tillträdande VD 
Mobil: +46 705 61 61 77 
 
Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och 
diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Hansa Medical är 
marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified 
Adviser. 


