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Stockholm den 17 april 2019

VD-skifte på Ellen AB
Charlotta Nilsson har utsetts till ny VD för Ellen AB. Charlotta kommer närmast från
rollen som Chef Egenvård, Kronans Apotek och hon kommer efterträda nuvarande
VD Jenny Fingal som kommer lämna bolaget 31 augusti. För att säkerställa en
smidig succession kommer Jenny att kvarstå i sin roll tills bytet sker 1 juli 2019 och
därefter sker några veckors överlämning till Charlotta.
Charlotta har flera års erfarenhet från stora multinationella företag inom FMCG och kategorier som
bl.a. skönhet, hälsa och välmående samt OTC/receptfria läkemedel. Vidare har hon bred
erfarenhet av att implementera, driva försäljningsutveckling och marknadsandelar inom flertalet
stora varumärken, både befintliga och helt nya för marknaden. Charlotta har gedigen och bred
erfarenhet av ledarskap, försäljning, sortiment- och inköpsarbete från leverantörs- och butiksledet.
När Charlotta går in i rollen som VD för Ellen AB kommer hon ansvara för ett team på 7 personer
och ett bolag som under sista 1,5 året har genomgått en omstrukturering för att i framtiden vara
bättre positionerat för att kunna uppnå målet, ökad tillväxt och lönsamhet.
-

”Ellen har ett intressant utgångsläge. Med min bakgrund inom försäljning hoppas jag kunna
bidra till att lyfta blicken och vända den mer utåt. På Ellens förändringsarbete sista året har
man jobbat sig inifrån och ut, vilket var en nödvändighet, men nu är vi redo att lägga i
nästa växel och inta vår nya position på marknaden. Försäljning- och marknadsaktiviteter
och produktvecklingsprogrammet står i fokus”, säger Charlotta Nilsson.

När Jenny Fingal lämnar över rollen som VD 1 juli kan hon se tillbaka på 1,5 år som genomsyrats
av förändrings- och omstruktureringsarbete av ett bolag som nu står rustad för ökad tillväxt. Sen
Jenny gick in i rollen som VD har Ellen förbättrad nettoomsättning och bruttomarginal jämfört med
2017 samt ökad likviditet.
-

”Det har varit ett intressant och spännande uppdrag att få genomföra Ellens
förändringsarbete. Min uppgift var att genomföra en omstrukturering för att bolaget i
framtiden ska kunna uppnå lönsamhet. Jag är verkligen stolt över det vi har byggt upp och
att vi ligger i linje med företagets strategiska riktning och affärsplan som spikades under
2018”, säger Jenny Fingal, VD i Ellen AB.

-

”Det känns nu som ett bra läge att låta nästa VD bygga vidare på Ellen. På lång sikt
handlar det om att hitta möjligheter att göra något som har potential till att bli ännu bättre.
Ellen är ett bolag där man sista tiden har jobbat hårt för att stärka sin position för att kunna
leverera premium livskvalitet inom intimhälsa. Det är verkligen något vi kommer att
fortsätta att jobba för. Både jag och resten av styrelsen är väldigt glada över att Charlotta
valde att tacka ja till uppdraget. Samtidigt vill jag på styrelsen vägnar tacka Jenny för
hennes engagemang och önskar henne lycka till i framtiden”, säger styrelseordförande
Jens Engström.

För ytterligare information:
Jenny Fingal, på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se
Jens Engström via epost je@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 17 april kl. 12.00 CET.
Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen ®

som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes
Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en
skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam, intim
deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som
aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First
North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00,
eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

