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Active Biotech, Anamar
och Arexis hör till de 25
svenska bioteknikföre-
tag som valts ut till en
sluten träff med ett tju-
gotal av USA:s främsta
investerare i bran-
schen.

Under två och ett
halvt dygn får de lära
känna varandra.

Svenskamerikanerna Barbro
Ehnbom och Magnus Gink
har satt ihop programmet för
Life Science Summit. De
svenska företag som har valts
ut får bara skicka en enda re-
presentant. Tanken är att de
ska skicka en beslutsfattare
på högsta nivå, för syftet med
evenemanget är att det ska
göras affärer. 

Dragplåstren Fred Frank
och Jordan Schreiber hör till
USA:s främsta investerare
inom läkemedels- och biotek-
niksektorn. 

Enligt Barbro Ehnbom är
Jordan Schreiber en av dem
som varit mest aktiv i att väl-

ja ut vilka svenska företag
som ska bjudas in. 

”En exklusiv klubb”
”Det här ska vara som en ex-
klusiv klubb. Det händer inte
att man hamnar på en sluten
middag med de här personer-
na på något annat sätt. Det
här blir ett enastående tillfäl-

le att skapa fantastiska kon-
takter”, säger Barbro Ehn-
bom.

Fred Frank är vice ordfö-
rande i amerikanska invest-
mentbanken Lehman Brot-
hers och Jordan Schreiber
jobbar sedan mer än 20 år
som läkemedels- och biotek-
nikanalytiker på amerikans-

ka investeringfonden Merrill
Lynch. I dag ansvarar han för
över en halv miljard dollar i
deras Healthcarefond. 

Inbjudningarna har redan
gått ut till de berörda svenska
företagen. På kvällen den 23
augusti har deltagarna möj-
lighet att delta vid en mottag-
ning på amerikanska ambas-

saden med ambassadparet
Teel och Patricia Bivins som
värdar. Därefter blir det två
seminariedagar med bland
annat en båtfärd på Stock-
holms vatten.

”Vi gör ingen ekonomisk
vinning på det här evene-
manget. För mig är det ett sätt
att själv få kontakt med vikti-
ga personer i finansvärlden”,
säger Magnus Gink, som ar-
betar i New York sedan tio år
tillbaka, i dag i företaget Sto-
newall Partners. 

Bakgrund i branschen
Barbro Ehnbom har en bak-
grund inom den amerikans-
ka läkemedelsindustrin, se-
nast på Smith Kline. Hon har
också jobbat tio år som läke-
medelsanalytiker på Wall
Street. 

I dag har hon egna företa-
get Duhaan Group i New
York, men driver också pro-
jektet Female Economist på
Handelshögskolan i Stock-
holm.

Evenemanget bekostas
med hjälp av flera av de del-
tagande företagen, däribland
Merrill Lynch och Lehman
Brothers. �
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ORDNAR DEJT. Barbro Ehnbom och Magnus Gink sammanför svenska bioteknikbolag med
amerikanska investerare. 


