Pressmeddelande
Uppsala den 27 september 2018

Doxa anställer ny CFO
Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018
och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.
Jens Lagergren kommer närmast från Mölnlycke Healthcare där han varit
ekonomiansvarig för bland annat Latinamerika och Östeuropa. I hans befattning ingick
även ansvar för regionens IT funktion. Dessförinnan har han haft liknande befattningar
hos Thermo Fischer Scientific och dentalbolaget Nobel Biocare.
Jens Lagergren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och
mer än 15 års erfarenhet av finans och ekonomistyrning, samt administration och
controlling. Han har också lång erfarenhet av att leda processer för budget, prognos,
uppföljning på kort och lång sikt samt bokslut.
”Jag är mycket glad att vi kunnat attrahera Jens till att bli Doxas CFO. Det kommer att
innebära att bolaget tillförs nödvändig kompetens och kraftfullt stärka förutsättningar
för att på ett effektivt sätt kunna utveckla Doxa mot en lönsam verksamhet. Jens
kommer att med sin erfarenhet och sitt kunnande att bidra inom flera viktiga områden,
inte minst ekonomisk planering och kontroll. Vi önskar honom varmt välkommen till
oss när han nu börjar redan på måndag. Vi vill också tacka Jens-Oskar Göransson
hos ECIT för gott samarbete under sin tid som tf CFO”, säger Jesper Lööf, tf VD i
Doxa.

För ytterligare information:
Jesper Lööf, t f VD, på telefon +46 70 324 34 91
E-post: jesper.loof@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska
produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är
ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av
moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr.
556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är
listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
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