Pressmeddelande

BONESUPPORT anställer Michael Roth som General Manager & Executive
Vice President Commercial Operations North America
Lund, Sverige, 17.00 CET, 29 april 2020 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt
inom ortobiologi för behandling av skelettskador annonserar en förändring i ledningen från
och med den 1 juni 2020. Michael Roth börjar då i positionen som företagets General
Manager & Executive Vice President Commercial Operations North America. Michael har
mer än 20 års erfarenhet inom ortopedi, både inom direktmarknader och genom
partnerskap med distributörer. Michael har en gedigen erfarenhet av ledarskap inom både
marknadsföring och försäljning från såväl små som stora bolag, däribland Wright Medical
Technology, Microport Orthopedics och Howmedica.
“Michael Roth är den ledare vi behöver på den amerikanska marknaden för att ta
BONESUPPORT till nästa nivå. Hans erfarenheter tillsammans med hans ledarskap och
förmåga att utveckla högpresterande, dynamiska team kommer att vara en bidragande
faktor till fortsatt framgång på den viktiga USA-marknaden och med den kommande
lanseringen av CERAMENT G,” sa Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70
Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com
Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Om BONESUPPORT™
BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa
injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har
förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den
patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier
för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka
in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat
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i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för
mer information.
BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.
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