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Valberedningen föreslår Anders Ekblom till ny 
ordförande i Xspray Pharma
Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att valberedningen föreslår 
Anders Ekblom att bli vald till ny styrelseordförande i Xspray Pharma vid kommande 
ordinarie årsstämma den 20 maj 2021. Anders Ekblom har lång erfarenhet från 
internationellt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit global 
forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige. Anders Ekblom är 
bland annat ordförande Elypta AB, vice ordförande LEO Pharma A/S, styrelseledamot i 
Alligator Bioscience AB och Mereo Bio Pharma Group Plc. Styrelsens nuvarande 
ordförande Michael Wolff Jensen meddelade i september 2020 att han efter sju år som 
ordförande i Xspray Pharma avböjde omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna, Gunnar Gårdemyr, Maris Hartmanis, 
Torbjörn Koivisto, Christine Lind, och Carl-Johan Spak, samt nyval av ledamöterna Anders 
Ekblom och Anders Bladh. Anders Bladh är VD och styrelseledamot i Ribbskottet AB som är 
den näst störste ägaren i Xspray Pharma. Valberedningen föreslår att Anders Ekblom ska väljas 
till styrelseordförande. Detta innebär att valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas till sju 
ledamöter från tidigare sex.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till 
årsstämman 2021 som offentliggörs i början av april 2021.

Xspray Pharmas valberedning består av Gillis Cullin (ordförande), representant för 
Östersjöstiftelsen, Johan Gyllenswärd från Ribbskottet AB, Caroline Sjösten från Swedbank 
Robur fonder samt Michael Wolff Jensen, styrelseordförande i Xspray Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

https://xspraypharma.com/
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Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag med ett antal produktkandidater under 
klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för 
att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand 
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom 
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till 
dagens originalläkemedel innan originalbolagens sekundära patent löper ut. Xspray Pharmas 
mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan 
marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2020 var 55 stycken i USA. 
Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Nilo och HyNap-Sora är stabila 
amorfa versioner av de storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Tasigna® 
(nilotinib) och Nexavar® (sorafenib). HyNap-Dasa utvecklas i två versioner, en generisk och en 
förbättrad version av Sprycel®. HyNap-Nilo utvecklas som en förbättrad version av Tasigna® 
och har dessutom erhållit särläkemedelsstatus från amerikanska FDA. HyNap-Sora utvecklas 
som en förbättrad version Nexavar®.

Xspray Pharma har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande 
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: 
XSPRAY).
www.xspraypharma.com
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