Pressmeddelande
19 februari 2019

Invent Medic rekryterar Kerstin Wäborg som försäljningschef
Invent Medic meddelar att Kerstin Wäborg har rekryterats som försäljningschef för Invent Medic
och bifirman Arcamea. Wäborg har gedigen erfarenhet från positioner som produktspecialist,
försäljningschef och produktchef på nordiska delen av Novo Nordisk, Abbot, GlaxoSmithKline och
senast Enzymatica.
Utöver en mycket bred branscherfarenhet inom både läkemedel och medicinteknik, som omfattar
produkter inom diabetes, neurologi, gynekologi, venereologi, dermatologi och senast
luftvägsinfektioner, tillför Kerstin Wäborg även goda kontakter med apotek och andra viktiga aktörer
inom hälsovården. Hon har god klinisk förståelse som legitimerad sjuksköterska och auktoriserad
läkemedelskonsulent.
– Vi är mycket glada över att kunna hälsa Kerstin Wäborg välkommen som ansvarig för vår
försäljningssatsning i Sverige. En erfaren och driven försäljningschef med väldokumenterade
framgångar är precis vad vi behöver för att kunna accelerera försäljningen till alla de olika aktörerna,
säger Invent Medics VD Karin Bryder.
– Att bli försäljningschef för den här dynamiska verksamheten, med potential att skapa ett friskare
och mer bekymmersfritt liv för miljoner kvinnor, var en utmaning som jag helt enkelt inte kunde
tacka nej till. Jag ser verkligen fram emot att komma igång och bidra till att skapa den
uppmärksamhet och försäljningsframgång som Arcamea och Efemia förtjänar, säger Kerstin Wäborg.
Kerstin Wäborg tillträder positionen som försäljningschef för Invent Medic och Arcamea den 25
februari 2019.
Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att
förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De
färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade
urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma
vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics
aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402.
Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.
För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

