Pressmeddelande 19 december 2012
Yields intressebolag Isofol Medical
förstärker styrelsen
Vid tisdagens årsstämma i Isofol Medical invaldes två nya ledamöter, varav JanEric Österlund också utsågs till styrelsens nye ordförande.
Isofol Medical står inför en dynamisk period det närmaste året. Bolaget genomför för
närvarande två kliniska studier med Modufolin® på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
där patienter med indikationen kolorektal cancer deltager. Vidare avslutas nu ett flertal
prekliniska säkerhetsstudier med Modufolin® vid Charles River Laboratories i
Skottland.
Isofol Medicals huvudägare, Yield Life Science och Bengt Gustavsson, har mot denna
bakgrund genomfört en process i syfte att förstärka styrelsen. Styrelseledamoten i
Yield Life Science, Lars Lind, tillika tidigare ordförande i Isofol har lyckats rekrytera
Jan-Eric Österlund till bolaget. Vid tisdagens stämma invaldes Jan-Eric som
ordförande. Lars Lind kvarstår i styrelsen.
Jan-Eric har en bred och lång erfarenhet inom näringsliv i allmänhet och inom
medicinsk teknik och bioteknologi. Jan-Eric är ordförande i MVI Equity, ett private
equity företag och ScandCap som arbetar med finansiell rådgivning, företagsöverlåtelser och kapitalanskaffning. Jan-Eric är även styrelseledamot i Enkam, som
utvecklar en medicin för behandling av Alzheimer. Tidigare har Jan-Eric varit
ordförande i HemoCue (diagnostiska produkter), i noterade bolag som Skrinet
(investmentbolag, Sverige), Tigran (dentalteknologi, Sverige) och Munksjö. Därtill
har Jan-Eric varit ledamot i noterade bolag som Indigo (flygleasing, NASDAQ),
Vasogen (biotech, Torontobörsen) och Independent Leasing (finansbolag, Sverige).
I syfte att påskynda processen mot en vidareförsäljning av Isofol till större
läkemedelsbolag har Jan-Eric samlat ett senior team runt sig med nödvändig
kompetens. I denna grupp ingår bland andra Anders Vedin, tidigare VD för Astra
Hässle under den tid det världsledande preparatet Losec lanserades.
I styrelsen invaldes även Tommy Marklund, ordförande i Yield Life Science.

Isofol Medicals målsättning är att etablera Modufolin® som ett betydande läkemedel
på en marknad värd flera miljarder kronor.
Yield äger idag cirka 29 % av Isofol Medical.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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