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Förslag till styrelseförändringar i PledPharma
PledPharma meddelar idag att bolagets valberedning lämnat ett
förslag till ny sammansättning av bolagets styrelse för behandling
vid en extra bolagsstämma den 10 februari 2017.
PledPharmas längst framskridna läkemedelsprojekt PledOx® har i en fas IIb-studie
visat sig minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling på ett signifikant och
kliniskt relevant sätt. Under hösten 2016 beslutade bolaget att på egen hand ta
projektet vidare genom de avslutande registreringsstudierna. Samtidigt planeras start
av en klinisk studie med Aladote® – en läkemedelskandidat för att begränsa
leverskador vid paracetamolförgiftning. Valberedningen bedömer att detta medför ett
behov av stärkt kompetens i styrelsen inom områdena klinisk fas III utveckling och
registreringsförfaranden.
Valberedningen föreslår därför förändring av styrelsen genom nyval av Gunilla
Osswald och Elisabeth Svanberg. Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande)
och Sten Nilsson kvarstår i styrelsen.
Gunilla Osswald (född 1961), apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik,
är VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av preklinisk och klinisk
läkemedelsutveckling, registringsförfaranden och marknadsföring från såväl globala
läkemedelsbolag som mindre biotechföretag. Hon har bland annat ansvarat för
AstraZenecas uppbyggnad av en innovativ projektportfölj mot neurogenerativa
sjukdomar, innefattande in- och utlicensiering av en rad projekt. På BioArctic har hon
initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och Eisai, samt säkrat flera
forskningsanslag från EU Horizon 2020 och Vinnova.
Elisabeth Svanberg (född 1961), läkare och docent i kirurgi, är Chief Development
Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar läkemedel mot urogenitala
sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på
Serono International, där hon inledningsvis arbetade inom det metabola området och
därefter i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol Myers Squibb
(BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av diabetesläkemedel. Hon var
sedermera medicinskt ansvarig för BMS interkontinentalregion. Mellan 2014 och
2016 innehade hon en position på Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för
”Etablerade produkter”, en produktportfölj bestående av 90 läkemedel som används
av cirka 150 miljoner patienter runt om i världen.
Valberedningen består av Staffan Persson (ordförande), Peter Lindell, Astrid
Samuelsson samt Håkan Åström (adjungerad).

För ytterligare information kontakta:
Staffan Persson, Valberedningens ordförande
Tel: +46 703 21 00 98
Håkan Åström, Styrelseordförande
Tel: +46 703 74 72 13
PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett
potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat
cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx®
minskar nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien
PLIANT presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified
Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se
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