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BONESUPPORTTM UTNÄMNER HELENA L BRANDT SOM HEAD OF
HUMAN RESOURCES
Lund, Sverige, 12.00 CEST, 13 oktober 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag
inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben
som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika
CERAMENT® -plattform annonserar idag tillsättningen av Helena L Brandt som ny Head of
Human Resources. Hennes uppdrag är att möta behoven från en allt snabbare och mer
konkurrensutsatt marknad såväl som kraven på ett professionellt och globalt ledarskap.
Direkt rapporterar till CEO Richard Davies och som medlem i Executive Leadership Team.
Helena L Brandt har mer än 20 års erfarenhet av HR och ledarskapserfarenhet av att arbeta
med organisationer inom forskning och utveckling, med stora globala företag som TetraPak,
Sony Ericsson och AstraZeneca likväl med mindre snabbväxande företag.
Helena tar med sig sin kompetens och expertis till företaget efter att ha hållit flera HR
affärspartnerspositioner på direktörs- och VP-nivå genom åren inriktade på intern
kommunikation samt ledarskap, kultur och kompetensutveckling. Hon börjar på
BONESUPPORT den 16 oktober.
Om BONESUPPORT™
BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom
området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar
innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.
BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID
FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa
och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.
Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit
(beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av
diabetes.
Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK,
motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter
överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent
och ett positivt rörelseresultat.
Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin
CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom
frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en
pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.
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BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code:
SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com
*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej
tillgänglig i USA
BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.
För mer information kontakta:
Richard Davies, CEO
+46 (0) 46 286 53 71
Björn Westberg, CFO
+46 (0) 46 286 53 60
ir@bonesupport.com
Citigate Dewe Rogerson
Pip Batty, David Dible, Marine Perrier
+44 (0)20 7282 1022
bonesupport@citigatedr.co.uk
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