Karolinska Development utser Johan Dighed til Chefsjurist
STOCKHOLM den 9 mars 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV)
meddelar idag att Johan Dighed har utsetts till Chefsjurist. Johan Dighed tillträder tjänsten
den 1 maj 2020. Dighed ersätter Ulf Richenberg, som går i pension efter drygt 10 år på
Karolinska Development.
Johan Dighed är en erfaren finansjurist och banktjänsteman. Han kommer att ansluta till Karolinska
Development AB från Skandinaviska Enskilda Banken AB, en av de ledande bankerna i Norden. Han har
arbetat vid SEB sedan 2004 och där innehaft ett flertal positioner inom juristavdelningen på divisionen
för stora företag och finansiella institutioner. Där har han framförallt arbetat med svensk och
europeisk strukturerad finansiering i samband med lånefinansiering för förvärv inom ett flertal
affärsområden, b.la. affärsområdet för riskkapital. För närvarande arbetar han som chef för bolagsrätt
och bolagsstyrning inom divisionen för stora företag och finansiella institutioner. Under åren 20142017 var han chefsjurist för SEB AG, en tysk bank, helägt dotterbolag till SEB. Innan han kom till SEB
arbetade han på den internationella advokatbyrån Baker & McKenzie samt inom det svenska
domstolsväsendet.
Viktor Drvota, VD, säger: ”Jag är mycket nöjd med att Johan ansluter sig till Karolinska Development.
Hans kunskap och erfarenhet kommer att vara betydelsefull för arbetet med att utveckla bolaget och
att generera exits från vår portfölj. Jag vill också passa på att tacka Ulf för hans arbete under åren, och
önskar honom en lång, angenäm och välförtjänt pension".
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
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Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget
fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som
vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och
generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra
ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare
som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare,
samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att
skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de
medfinansieras av professionella life science-investerare.
Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder
för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

