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Anders Malm - Ny medlem i

Virtway’s Management
Anders Malm, med sin långa erfarenhet
inom internationell företagsledning, har
anslutit sig till Virtway Invest’s ledningsgrupp från och med september. Anders
har arbetat som VD i flera organisationer
under perioden 1988-2016, mestadels
utanför Sverige. Han har särskilt arbetat
med Life Science-organisationer inom
jordbruksområdet såväl som inom människors hälso- och sjukvård.
Efter 25 år utomlands återvände Anders till
Sverige 2017 för att bosätta sig i Helsingborg.
Den långa internationella erfarenheten kommer att vara av stort värde för Virtway Invest,
eftersom bolaget blivit alltmer involverat i internationella investeringar, avtal och handel.
Anders kommer att fokusera på Virtway
Invest’s nya avdelning Active Equity, vilket
innebär investeringar i såväl onoterade som
noterade bolag. Han kommer dessutom att
vara en strategisk resurs eftersom gruppen
tittar på möjliga investeringar i företag som
arbetar inom life science. Det kan vara företag inom bioteknik, nutrition, medicinsk utveckling, hälsovård, vårdrelaterad IT etc.
“Change management” är ett uttryck han gärna använder när han beskriver sina erfarenheter. Under senare år var han verksam som
VD i Pharmatech Inc., i Denver och därefter i

Ecron Acunova GmbH i Frankfurt, båda innovativa företag inom klinisk läkemedelsutveckling.
- Jag är glad över denna nya möjlighet. Min
första kontakt med företaget var när jag fick
ett samtal från försäljningsdesken som erbjöd
mig att köpa aktier i Virtway Invest. Jag
gillade konceptet och köpte mina första aktier
inom en vecka. Efter att lärt känna grundaren
och ledningen var det uppenbart att vi har
liknande sätt att tänka när det gäller investeringar och ledning av företag. Därför ser jag nu
fram emot att arbeta nära ledningen istället
för att endast vara aktieägare, säger Anders.
- I Sverige och Skandinavien finns ett stort
antal innovativa företag som kan växa och bli
framgångsrika internationellt. Det är för många av dem en fråga om att bli finansierade,
men ännu viktigare att göra rätt saker i försäljning och marknadsföring, vilket innefattar att
hitta de bästa samarbetspartnerna, fortsätter
Anders Malm.
- Mitt breda, internationella nätverk kommer
jag att använda i min funktion på Virtway
Invest. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med de erfarna och smarta
personer jag lärt känna på Virtway Invest och
deras bolagsinnehav, avslutar Anders.

