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Vivesto meddelar att Christer Nordstedt 
kvarstår som tillförordnad VD under en 
övergångsperiod
Solna den 30 november 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, 
meddelar idag att bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt kommer kvarstå i sin befattning 
på deltid fram till dess att Vivestos nya permanenta vd Erik Kinnman tillträder sin befattning.

Den 21 november 2022 meddelade Vivesto att Erik Kinnman utsetts till ny vd för Vivesto med 
tillträde senast den 20 maj 2023. Vivesto har idag överenskommit med Christer Nordstedt att han 
ska kvarstå i sin nuvarande befattning som tillförordnad vd för Vivesto på deltid fram till dess att 
Erik Kinnman tillträder.

”Vi är väldigt glada att Christer kan kvarstå i sin roll som tillförordnad vd för Vivesto. Christer har 
under den korta tid han har varit med oss visat prov på sin breda kompetens och långa erfarenhet 
från industrin och vi ser fram emot en sömlös övergång till dess att Erik Kinnman tillträder. Det är 
också glädjande att Christer även därefter kommer fortsätta bidra till bolagets utveckling som 
senior rådgivare inom R&D”, säger Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto.

Från och med den 1 december 2022 kommer Christer Nordstedt även inneha befattningen som vd 
för Oblique Therapeutics AB.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som 
lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot 
långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med 
äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram 
inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel 
micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade 
teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. 
Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer 
information om Vivesto.
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