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Pressmeddelande 

10 oktober, 2019 

Enzymatica rekryterar ny kvalitetschef 

Enzymatica har rekryterat Åsa Anderlind som Director Quality Assurance och kommer att ingå i 
företagets ledningsgrupp. Åsa kommer att ansvara för Enzymaticas kvalitetsarbete som innefattar 
underhåll och effektivisering av processerna i företagets ISO 13485 certifierade kvalitetssystem.  
Hon har en lång erfarenhet från medicinteknik- och läkemedelsföretag. Åsa börjar på Enzymatica 
under oktober 2019. 
 
Åsa Anderlind kommer senast från QPharma där hon har ansvarat för GMP utbildning och 
internrevision. Dessförinnan var hon kvalitetschef på Euro Diagnostica AB och Wieslab AB 
(dotterbolag) under tio år. Hon har tidigare haft olika kvalitetsbefattningar på BioInvent,  
Ferring och Biopool.  
 

- Vi är väldigt glada över att Åsa Anderlind börjar på Enzymatica. Hon har en mycket gedigen 
och lång erfarenhet inom kvalitetsområdet och kommer tillföra ytterligare viktig kompetens i 
utvecklingen av vår verksamhet, inte minst i frågor som angår kvalitetsarbetet för 
medicintekniska produkter, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica. 

 
- Jag ser mycket fram emot att få arbeta på Enzymatica, som med sin barriärteknologi har en 

stor utvecklingspotential, inte minst på internationella marknader, säger Åsa Anderlind. 
 

 
För mer information, kontakta: 
Fredrik Lindberg, CEO Enzymatica AB 
 Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com     
 
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB 
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com     
 
Åsa Anderlind, Kvalitetschef, Enzymatica AB 
Tel: 0702-616751 | E-post: asa.anderlind@enzymatica.com 
 
 
Om Enzymatica AB 
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot 
infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar 
marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® som kan förhindra förkylning, och kan 
förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att 
fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska 
marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First 
North Growth Market. För mer information, besök: www.enzymatica.se och 
www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden. 
 
 
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
Telefon:  08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se 

mailto:fredrik.lindberg@enzymatica.com
mailto:fredrik.lindberg@enzymatica.com
mailto:carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com
mailto:carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com
mailto:asa.anderlind@enzymatica.com
mailto:asa.anderlind@enzymatica.com
http://www.enzymatica.se/
http://www.enzymatica.se/
mailto:certifiedadviser@penser.se
mailto:certifiedadviser@penser.se

