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PRESSMEDDELANDE 

Håkan Fröderberg utses till ny VD för A+ Science AB 

Styrelsen i A+ Science AB har utsett Håkan Fröderberg till ny 
Verkställande Direktör.  

Håkan Fröderberg har lång erfarenhet från ledande positioner på 
bolag i life science-branschen. Styrelsen i A+ Science ser Håkans 
bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att 
leda och bidra till att utveckla bolaget, dess medarbetare, tjänster 
och affärsrelationer. 

Håkan började sin anställning den 17 augusti 2020 och ersätter 
Martin Tiberg som varit interim VD sedan Jennifer Heyno lämnade 
bolaget i april 2020.  

Håkan kommer närmast från Celgene där han haft en roll som 
Business Unit Director och medlem av den nordiska 
ledningsgruppen. Innan dess var han nordisk VD för Nigaard Pharma 

AS/Zambon där han byggde upp den nuvarande organisationen. Under en lång och framgångsrik 
karriär i läkemedelsindustrin har Håkan också arbetat på bland annat Vifor Pharma Nordiska AB, 
Wyeth, SBL Vaccin AB och Astra. 

”Jag är glad över att kunna presentera Håkan Fröderberg som ny VD för A+ Science AB” säger 
styrelseordförande Mikael Nordenstjerna. ”Håkan är en erfaren ledare med ett brett nätverk inom 
den nordiska life science-branschen och det känns inspirerande att få arbeta tillsammans med 
honom för att fortsätta utveckla A+ Science”. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Mikael Nordenstjerna 
Telefon: +46 (0)733 30 80 40, E-mail: mikael@nordenstjerna.se 

Håkan Fröderberg  
Telefon: +46 (0)735 24 03 02, E-mail: hakan.froderberg@a-plusscience 
 
Om A+ Science AB (publ) 
 
A+ Science är ett CRO (Contract Research Organisation) som sedan 1997 planerar och genomför 
uppdrag inom klinisk prövning (Fas I – IV) och medicintekniska studier i nära samarbete med 
bioteknik, medicinteknik och läkemedelsbolag. En annan betydande del av verksamheten är ett brett 
spektrum av tjänster inom farmakovigilans, såsom QPPV och audits. För mer information om bolaget 
besök www.a-plusscience.com 
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