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LIDDS AB (publ) tillkännager utnämnandet av Anders 
Månsson som VD
UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) tillkännager idag att Anders Månsson kommer tillträda 
rollen som VD för LIDDS från och med den 1 september 2022 då han efterträder Nina Herne.

Anders Månsson har bred erfarenhet från ledande roller både inom biotekniksektorn och i större 
multinationella läkemedelsbolag där han verkat internationellt i över 25 år. Hans omfattande erfarenhet av 
affärsutveckling som exempelvis VP och Head of Global Business Development i LEO Pharma kommer att 
vara viktig för LIDDS för att driva värdet i nuvarande och framtida samarbeten. Anders har även lång 
erfarenhet från försäljning och marknadsföring; han har varit verkställande direktör för ett dotterbolag inom 
Ferring Pharmaceuticals och han har lett en stor global affärsenhet i LEO Pharma. Hans erfarenhet omfattar 
även styrelse- och chefsroller i bioteknikföretag och han var senast VD för RhoVac.

"Jag är övertygad om att Anders kommer att bli en utmärkt ledare som tar LIDDS till nästa nivå med sin 
erfarenhet från licensiering och transaktioner", säger Jan Törnell, ordförande för LIDDS. "Anders har rätt 
ledarskapsförmåga att driva LIDDS och leverera på våra affärsutvecklingsaktiviteter och interna portfölj".

"Jag ser i LIDDS ett företag med en egenutvecklad teknologiplattform, som redan har proof-of-concept med 
flera substanser i kliniska prövning och teknologin kan appliceras och licensieras om och om igen med olika 
kända läkemedelssubstanser och för olika indikationer där riktad och kontrollerad frisättning ger en 
betydande terapeutisk fördel”, säger Anders Månsson. "Jag ser dessa möjligheter för licensiering som 
praktiskt taget oändliga och som sådan är jag mycket glad över att påbörja min resa med LIDDS i det tidiga 
skede av den tillväxtresa som bolaget befinner sig i."

Anders börjar på LIDDS den 1 september.

”Vi vill tacka Nina Herne för att ha utvecklat LIDDS på ett fantastiskt sätt”, säger Jan Törnell. ”Hon har 
framgångsrikt lett LIDDS genom en viktig transformationsperiod genom att bygga upp organisationen, skapa 
en strategisk vision och optimera bolagets processer och portfölj och därigenom skapat ett starkare LIDDS”.

Nina är kvar som VD till dess Anders börjat, för att säkerställa en smidig övergång.

Nina avgår som VD på grund av personliga skäl.

För ytterligare information kontakta
Jan Törnell, Chairman LIDDS
Tel:+46 (0)70 676 0008 
E-post: jan.tornell@innoext.se

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
Tel: +46 (0)8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
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LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad 
frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika 
läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-
teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin 
möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade 
biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen 
fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-07-15 11:00 CEST.
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