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Anders Frejdh återgår som CFO för XP Chemistries AB 

Styrelsen i XP Chemistries AB (”Bolaget”) har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial 

Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. 

Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus 

från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management. 

Anders har dubbla kandidatexamen från högskolan i Skövde: I Företagsekonomi/Finans och i Maskin/Kvalitetsteknik. 

Anders har många års erfarenhet av olika roller inom redovisning, controlling resp. finans. De senaste åren som interim 

CFO för Urb-it AB (publ) och interim redovisningskonsult på PwC i Stockholm. 

– XP Chemistries är glada att kunna välkomna Anders tillbaka till bolaget och vill samtidigt passa på att tacka Patrik 

Fagerholm för värdefulla insatser och önska honom ett stort lycka till framöver, säger Erik Nelsson, VD, XP Chemistries 

AB. 

Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, 

ca@mangold.se. 

För ytterligare information 

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB 

E-post: en@xpchemistries.com   

Tel: +46 7 2250 04 15 

Om XP Chemistries AB 

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från 

hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad 

fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är 

kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är 

orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet 

produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets 

verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets 

patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra 

marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra 

marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion 

och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på 

https://www.xpchemistries.com/. 
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