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Valberedningens förslag till styrelse i Xspray
Pharma AB
Valberedningen föreslår Robert Molander som ny styrelseledamot vid årsstämman.
Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Anders Ekblom (styrelsens ordförande sedan
2021), Anders Bladh (ledamot sedan 2021), Maris Hartmanis (ledamot sedan 2015), Torbjörn
Koivisto (ledamot sedan 2017), Christine Lind (ledamot sedan 2019) och Carl-Johan Spak
(ledamot sedan 2015) omväljs till styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj 2022. Gunnar
Gårdemyr (ledamot sedan 2019), har avböjt omval.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets
hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2021.
Valberedningen föreslår nyval av Robert Molander till styrelseledamot.
Robert Molander är amerikansk och svensk medborgare och bosatt främst i USA. Han har en
MBA från University of Washington i Marketing and Finance samt två kandidatexamina från
Miami University i Economics och International Studies. Därutöver har Robert Molander 25 års
erfarenhet av att arbeta inom life science- organisationer med kommersialisering av läkemedel
i USA och har även tjänstgjort som Executive Council Member vid Harvard Medical School. Ett
urval av de organisationer som Robert Molander arbetat för är Novartis, Pfizer och Trialbee.
Robert Molander är även styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB, noterat på Nasdaq
Stockholm.
Xspray Pharmas valberedning består av Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen, Anders Bladh
utsedd av Ribbskottet AB, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jannis Kitsakis,
utsedd av AP4, samt av Anders Ekblom, styrelseordförande, Xspray Pharma AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsbolag med ett antal produktkandidater under klinisk
utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att
utveckla förbättrade 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 av redan marknadsförda PKI:er
för behandling av cancer, vilka i slutet av 2021 var 72 stycken i USA. Bolagets ledande
produktkandidater, Dasynoc (tidigare HyNap-Dasa), HyNap-Nilo och HyNap-Sora är stabila
amorfa versioner av de storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Tasigna®
(nilotinib) och Nexavar® (sorafenib). Dasynoc utvecklas som 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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