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Ingrid Atteryd Heiman, ny tf VD på Ellen
Styrelsen och VD har olika syn på bolagets tillväxtstrategi och tillvägagångssätt för
att nå lönsamhet. Därför har styrelsen och VD Monica Wallter kommit överens om att
hon lämnar företaget.
Ellen AB kommer att öka sitt fokus på bolagets större marknader Frankrike och Tyskland för
att få bättre genomslag för produktportföljen som utökats från en till fem produkter. Ellen har i
dag ett brett nätverk av distributörer och kommer att fortsätta arbeta för att öka intäkterna
från detta. Målet är att öka tillväxttakten och därigenom uppnå lönsamhet.
Rekryteringen av en ny VD påbörjas omgående. Ingrid Atteryd Heiman tar över som
tillförordnad VD tills ny VD rekryterats. Atteryd Heiman har tidigare varit VD för
Svensk Egenvård och var innan dess managementkonsult hos Booz. Hon blev styrelseledamot i
Ellen AB vid årsstämman 2012 och är väl insatt i företaget.

-

Styrelsen uppskattar det som Monica Wallter åstadkommit under sina år som VD. Hon
lämnar nu över ett välstrukturerat bolag till sin efterträdare, säger
Stefan Appelgren, styrelseordförande i Ellen AB.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Appelgren, styrelseordförande, tel 0708 291329
Ingrid Atteryd Heiman, tf VD, tel 0705 122505
Monica Wallter, avgående VD, tel 0733 861610
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Om Ellen AB
En bra mjölksyrabakterieflora är grunden till en frisk underlivshälsa. I stort sett alla kvinnor upplever
bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bioteknikföretaget Ellen AB erbjuder patenterade
produkter med probiotika för att förbättra kvinnors underlivsflora. Tampongen ellen® innehåller LN®
(Lacto Naturel), en substans som består av humana probiotiska mjölksyrabakterier. Dessa finns naturligt
i friska kvinnors underlivsflora. År 2003 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med
mjölksyrabakterier i Norden. Nu pågår en internationell lansering och utveckling av nya produkter
baserade på samma teknologi. Under 2012 tecknades ett globalt licensavtal avseende probiotiska
kosttillskott för urovaginal hälsa som ger Ellen AB exklusiva rättigheter till två produkter med
patentskydd. Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. www.ellenab.com och www.ellen.se

