Selskabsmeddelelse

Elizabeth McKee Anderson fratræder bestyrelsen i Bavarian Nordic
KØBENHAVN, Danmark, 23. august 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Elizabeth McKee
Anderson har besluttet at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, da hun tiltræder en stilling i et
andet selskab, der i fremtiden vil kunne komme i konflikt med hendes bestyrelsesopgave i Bavarian Nordic.
Elizabeth McKee Anderson har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og har været forkvinde for komitéen for
videnskab, teknologi og investeringer.
Formand for bestyrelsen, Gerard van Odijk udtaler: “Jeg vil gerne takke Liz for hendes fremragende arbejde i
Bavarian Nordics bestyrelse de seneste fem år. Bestyrelsen vil rettidigt overveje organiseringen af dens udvalg
og sammensætning.”
Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og
kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig
leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de
amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som
koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende
vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®,
har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre
immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations
COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.
Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre
faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt
fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn
vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er
historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold,
der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller
revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder,
undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.
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