LifeClean International AB stärker kompetensförsörjningen
4 november 2020 kl. 08:20 CEST
LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") stärker sin kompetensförsörjning
genom anställning av ny Regulatory Manager samt genom två konsultuppdrag.
Med start ifrån igår den 3 november påbörjar Lars Nord sin anställning som Regulatory Manager. Nords
ansvarsområde är den kompletta regulatoriska plattformen, men med särskilt fokus framöver på BPR (EU:s
biocidförordning) och Bolagets EPA-ansökan (amerikanska Environmental Protection Agency). Dessa
godkännandeprocesser är av särskild strategisk vikt för Bolaget då BPR-godkännande underlättar distribution på
den europeiska marknaden medan EPA-godkännande möjliggör försäljning på den amerikanska marknaden.
Nord har en bred bakgrund inom medicinteknik, b.la. som Technical Product Manager på Mölnlycke Health Care
AB, Wound Care Division och kommer senast från en position som Design Engineer/Scrum Master för Volvo Cars
AB.
Bo Lennernäs, läkare, docent och professor, kontrakterades tidigare i höstas som konsult till rollen som Medical
Advisor. Lennernäs kommer framförallt att fokusera på R&D-projekt kopplat till utveckling av produktportföljen.
Han har tidigare medverkat i utvecklingen av läkemedlet Abstral och exempelvis de börsnoterade bolagen
Pharmacolog, LIDDS och Micropos medical.
Bolaget har på konsultbasis även tillsatt Phil Bowler som Scientific Advisor med uppdrag att understöda
expansionen av Bolagets patenterade kemi till nya applikationsformer. Bowler har över 30-års erfarenhet inom
medicinteknik, framförallt inom sårvård, infektionskontroll och medicintekniska produkter. Bowler är en erkänd
expert inom sårvård, har publicerat över 100 artiklar i medicinska och vetenskapliga tidskrifter och avslutade i
augusti 2020 sin tjänst som VP, Science & Technology för bolaget ConvaTec.
VD-kommentar:
Tidigare i höstas genomförde vi en nyemission riktad mot allmänheten i syfte att finansiera Bolagets
internationella expansion genom en ny och utökad regulatorisk plattform samt intensifierad produktutveckling. Jag
är därmed stolt över att presentera våra tre nytillskott, som accelererar arbetet och för oss närmare detta mål.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB
E-post: thomas.loow@lifeclean.se
Telefon: +46 70 795 59 35
Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och
forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning
av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig
desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk
teknologi som är skalbar inom flera områden. För mer information, se LifeClean Internationals hemsida
www.lifeclean.se
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