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Jon U. Garay Alonso blir ny Chief Financial
Officer på Camurus
Lund – 13 oktober 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att företaget utsett
Jon U. Garay Alonso som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem av Camurus
ledningsgrupp, med tillträde 1 februari 2022.
Jon U. Garay Alonso har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom finans och ekonomi
från internationella läkemedels- och medicinteknikbolag som Baxter, Gambro, Convatec, och
Bristol Myers Squibb. Han är för närvarande Finance Director Europe, på Baxter International,
med ansvar för bolagets europeiska affärsverksamhet inom läkemedel och beredningar.
”Vi är mycket nöjda att kunna välkomna Jon till Camurus som ny CFO. Med sin gedigna
erfarenhet av finansiell rapportering, styrning och verksamhetsutveckling på strategisk och
operationell nivå blir han ett värdefullt tillskott till företagets ledning och får en viktig roll i vår
fortsatta utveckling och internationella expansion”, säger Fredrik Tiberg, Camurus vd och
koncernchef.
"Jag ser med glädje fram emot min nya roll på Camurus, bli en del av teamet, och bidra till en
stark verksamhetsutveckling och ge patienter tillgång till innovativa behandlingar”, säger Jon U.
Garay Alonso.
Eva Pinotti-Lindqvist, Camurus nuvarande CFO, fortsätter i sin position tills Jon tillträder sin
anställning, och kommer därefter vara tillgänglig för att säkerställa en smidig övergång.
Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och
marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska
sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen
innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende.
Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se
www.camurus.se
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