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Göteborg den 26 april 2017 

 

Justerat förslag till styrelse i PExA AB 
 

Styrelsen för PExA AB (”PExA”) föreslår nyval av Jan Pilebjer som styrelseledamot i PExA vid ordinarie bolagsstämma 

den 5 maj 2017, samtidigt som Klementina Österberg lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Både 

Österberg och Pilebjer arbetar för en av PExAs huvudägare, GU Ventures AB. Österberg är verksam som VD och 

Pilebjer som affärsutvecklare. GU Ventures AB är därmed fortsatt involverade i PExAs framtid. 
 

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås, genom justering av föregående förslag i kallelse till årsstämma, omval av 

styrelseledamöter Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Bertil Larsson, Anna-Carin Olin, Anders Ullman, 

styrelsesuppleant Andreas Blom samt nyval av Jan Pilebjer som styrelseledamot. 
 

Jan Pilebjer, född 1954, har lång erfarenhet från såväl MedTech som Läkemedelsindustrin. Pilebjer, som i grunden är 

civilekonom, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Pilebjer har en bakgrund från en 

rad ledande positioner inom den internationella Life Science-industrin. Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande 

bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom området. Bland ledningsuppdragen har Pilebjer som 

VD drivit två noterade bolag och varit ledande i noteringsprocessen för ett av dessa. Bland Pilebjers mångåriga och 

breda internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, 

KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB där han ansvarat för såväl diagnostik- som 

läkemedelsintroduktioner. Pilebjer har arbetat med marknads- och ledningsfrågor på de flesta globala marknader och 

haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark. Pilebjer kommer även att bidra med värdefulla kontakter till PExAs 

kundgrupp inom läkemedelsindustrin. 
 

Jan Pilebjer kommenterar 

”Jag ser det som en stimulerande utmaning att få vara delaktig i PExAs utveckling från forskningsinstrument till klinisk 

rutinanvändning. Flera viktiga steg är redan tagna och bolaget är definitivt på rätt väg. Jag har varit med om liknande 

”resor” tidigare och känner väl igen de utmaningar och möjligheter som PExA står inför.” 
 

Avgående styrelseledamot Klementina Österberg kommenterar 

”Det känns nu naturligt för mig att lämna PExAs styrelse. Bolaget har noterats på AktieTorget och under hösten 2016 

genomfört en kompletteringsfinansiering. PExA är därmed välkapitaliserat, för sin nuvarande verksamhet, och behöver 

nu fokusera på marknadsbearbetning på forskarmarknaden och skapa väldokumenterade resultat för att i ett senare 

skede kunna etablera sig på marknaden för lungdiagnostik inom hälso- och sjukvård.”  
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Telefon: 0723-92 30 30 
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PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till 
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas 
vid ett ”blodprov för de små luftvägarna”. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, 
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för 
Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med 
stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie 
är noterad på AktieTorget.  
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