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Mats Blom nominerad till ny styrelseledamot för Egetis 

Therapeutics 
Stockholm, 26 mars 2021. Egetis Therapeutics AB (publ) (ticker: EGTX) tillkännagav idag att valberedningen föreslår 

att Mats Blom utses till styrelseledamot för Egetis Therapeutics. Professor Sten Nilsson, som har varit 

styrelseledamot sedan 2013, har avböjt omval. Beslutet kommer att fattas vid årsstämman den 29 april och en 

kallelse skickas ut separat. 

Mats Blom har omfattande ledningserfarenhet och har haft CFO-positioner i flera publika och privata företag, 

inklusive 9 år på bioteknikföretaget Zealand Pharma A/B, som är noterat på Nasdaq både i New York och 

Köpenhamn, och Swedish Orphan International. Dessutom har han varit CFO på Modus Therapeutics, Active 

Biotech AB och Anoto Group AB. 

Mats har också arbetat som managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Han har en BA i 

företagsekonomi från Lunds universitet och en MBA från IESE University of Navarra, Barcelona. 

Mats är för närvarande CFO på NorthSea Therapeutics, ett bioteknikföretag i Nederländerna och styrelseledamot 

i Hansa Biopharma och Auris Medical. 

”Vi är otroligt glada över att kunna attrahera en så senior och erfaren ledare som Thomas till företaget. Mats har 

stor erfarenhet av bolagsstyrning, finans- och kapitalmarknader, etablering av dotterbolag i EU och noteringar 

på Nasdaq i USA. Han kommer definitivt att bidra med värdefull kunskap till Egetis när vi bygger ett 

utvecklingsföretag inom särläkemedel för framtiden. Sten Nilsson, som har varit i företaget sedan 2013, har 

avböjt omval, och jag vill tacka honom för det skickliga och ovärderliga arbete som han har lagt ner i 

verksamheten under denna period”, säger Kennet Rooth, valberedningens ordförande. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Nicklas Westerholm, VD Egetis Therapeutics 

Tel. +46 (0)73 354 20 62 

Email: nicklas.westerholm@egetis.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021–03-26, 08:10 

CET 
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Om Egetis Therapeutics 

 

Egetis Therapeutics är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen 

klinisk utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med 

betydande medicinska behov. Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första 

behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen 

tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta 

behandlingsresultat. En registreringsgrundande studie (fas IIb/III) startades i december 2020 då första patient 

doserades och interims resultat förväntas under 2022. Emcitate har särläkemedels-status i USA och Europa och 

beviljades Rare Pediatric Disease-status i USA i november 2020. Aladote är en ”first-in-class” läkemedelskandidat 

som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie 

har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka 

om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, 

EMA och MHRA. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA. Resultat från det i förtid avslutade POLAR 

programmet som meddelades i december 2020 visade att PledOx inte uppfyllde effektmålet. Baserat på 

ytterligare utvärdering av resultaten från POLAR studierna kommer de kommande strategiska stegen för PledOx 

att bestämmas tillsammans med vår partner Solasia. 

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, sedan 31 oktober 2019. För mer 

information, se www.egetis.com. 

 

http://www.egetis.com/

