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Pharmiva utser Anna Linton till ny vd

Styrelsen i Pharmiva AB (publ) har utsett Anna Linton till ny vd för bolaget. Hon är för 
närvarande vd för UniMedic och tillträder tjänsten den 8 augusti.

Pharmiva lanserade i slutet av förra året den antibiotikafria egenvårdsprodukten Vernivia för 
behandling av bakteriell vaginos. Efter en framgångsrik marknadsintroduktion i Sverige förbereder 
bolaget nu för kommande internationella lanseringar.

”Pharmiva befinner sig i en expansiv fas och vi är därför mycket glada över att ha kunnat rekrytera 
Anna Linton som ny vd. Anna har tidigare lett arbetet med att framgångsrikt skapa lönsam tillväxt i 
flera bolag. Jag är övertygad om att hennes erfarenhet och kompetens kommer att vara väldigt 
värdefull för Pharmivas fortsatta utveckling”, säger Malte Zaunders, styrelseordförande i Pharmiva.

Anna Linton har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och är i dag vd för UniMedic. 
Dessförinnan har hon varit nordisk chef för Recordati och nordisk vd på Grünenthal. Hon har även 
haft ledande roller inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Wyeth och Pfizer.

”Pharmiva har en unik egenutvecklad produkt som introducerats i Sverige och som succesivt 
kommer att lanseras i Europa. Ambitionen är att ytterligare förstärka produktportföljen med både 
egna och inlicensierade produkter. Det är en spännande resa som ligger framför oss och det är 
med stor tillförsikt som jag tillsammans med medarbetare, affärspartners och styrelse får möjlighet 
att forma och bidra till den fortsatta utvecklingen av Pharmiva”, säger Anna Linton.

Christina Östberg Lloyd lämnar tjänsten som vd den 30 april för nya utmaningar utanför bolaget, 
men hon kvarstår som medicinsk rådgivare till Pharmiva. Vice vd Karoline Akerjordet blir 
tillförordnad vd från den 1 maj fram till dess att den nya vd:n tillträder.

Pharmiva i korthet:

Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla 
innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Bolagets första produkt är 
Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en 
vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal 
mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger 
snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens 
antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling 
av antibiotikaresistens. Lanseringen av Vernivia®, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första 
steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria 
produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer 
information besök www.pharmiva.com
 
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).

http://www.pharmiva.com
http://www.partnerfk.se).
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För ytterligare information kontakta:

Malte Zaunders, ordförande Pharmiva AB
e-mail mz@azgrowthcapital.com
telefon +46 709 399790

Denna information är sådan information som Pharmiva är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-04-04 08:19 CEST.

Bifogade filer

Pharmiva utser Anna Linton till ny vd

mailto:mz@azgrowthcapital.com
https://storage.mfn.se/f3cf4008-5d93-42ad-af6a-9e7fb767c52e/pharmiva-utser-anna-linton-till-ny-vd.pdf

