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Ny CEO i ChemoMetec A/S
ChemoMetec har over en årrække opnået en betydelig fremdrift, og såvel omsætningen som
driftsindtjeningen er øget markant. Det er afgørende for bestyrelsen at sikre de bedste rammer og
forudsætninger for den fortsatte udvikling af ChemoMetec og eksekveringen af strategien.
Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at styrke den daglige ledelse og har udpeget Steen
Søndergaard som ny CEO.
Bestyrelsesformand i ChemoMetec, Preben Kønig, udtaler om ledelsesskiftet: ”Det er i den
seneste tid blevet klart for bestyrelsen, at det ikke er foreneligt med selskabets interesser at have
en CEO, som er bosat uden for Danmark. Bestyrelsen ønsker en højere grad af daglig
tilstedeværelse på hovedkontoret i Allerød og ligeledes en større involvering i den daglige drift.
Det er samtidig vigtigt at understrege, at ændringen i ledelsen ikke har betydning for selskabets
strategi og retning, ligesom direktørskiftet ikke har nogen indvirkning på de tidligere
offentliggjorte forventninger.”
ChemoMetec meddelte fredag den 29. november om det forestående ledelsesskifte. Formalia i
relation hertil ville ske i løbet af weekenden. Den udsendte fondsbørsmeddelelse var begrundet i,
at bestyrelsen fik en tilkendegivelse om, at der var personer uden for bestyrelseskredsen, som
kunne have fået kendskab til bestyrelsens overvejelser om et ledelsesskifte.
Bestyrelsen anser ansættelsen af Steen Søndergaard som en styrkelse af virksomhedens ledelse
og vurderer, at Steen Søndergaard sammen med det øvrige ledelsesteam vil have de rette
kompetencer til at kunne indfri de fremtidige vækstmål og fortsætte ChemoMetecs positive
udvikling. Steen Søndergaard har mere end 25 års erfaring som leder af virksomheder inden for
teknologi- og medicinalindustrien. Han har i løbet af sin karriere blandt andet været ansvarlig for
kommercialisering af nye produkter og har endvidere omfattende erfaring med global
positionering, markedsføring og salg.
Steen Søndergaard har tidligere været salgsdirektør og derefter CEO i ChemoMetec og har som
følge heraf et indgående kendskab til virksomheden. Tiltrædelsen vil ske hurtigst muligt.
Bestyrelsen har konstitueret selskabets CFO, Claus Madsen, som CEO frem til det tidspunkt,
hvor Steen Søndergaard tiltræder.
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Om ChemoMetec A/S
ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre
målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og
landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis,
Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.
ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.
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