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ALK udnævner ny chef for produktionen
ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) meddeler i dag, at Christian G. Houghton er
udnævnt som ny chef for produktionen, hvilket inkluderer alle globale produktionsaktiviteter.
Christian har været i ALK i 25 år og var tidligere chef for Chemistry, Manufacturing and Controls
(CMS) og udvalgte produktionsenheder.
Carsten Hellmann, adm. direktør, siger: "Christians erfaring og lederevner gør ham til et oplagt valg
til stillingen, og jeg vil ønske ham til lykke med udnævnelsen og byde ham velkommen i ALKs
ledelsesteam, hvor hans ekspertise vil blive højt værdsat."
Christian overtager ansvaret for produktionen fra Søren Niegel, der overtog dobbeltrollen som
direktør for salg og marketing samt produktion i november 2017.
Carsten Hellmann fortsætter: "I 2017 stod vi over for udfordringer i produktionen. Under Sørens
ledelse er situationen stabiliseret og forbedret, og der er blevet etableret en ny strategi for
produktionen (PASS), som er afstemt med ALKs fremtidige kommercielle mål. Med de
grundlæggende udfordringer i produktionen adresseret og med PASS på plads, er tiden nu
kommet for Søren til at fokusere på at eksekvere ALKs kommercielle vækststrategi som direktør for
salg og marketing og som medlem af ALKs direktion."
Christian G. Houghton tiltræder sin nye stilling med øjeblikkelig virkning og rapporterer direkte til
ALKs adm. direktør Carsten Hellmann.
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Om ALK
ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden
markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og
allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.300 mennesker over hele
verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.
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