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Ascelia Pharma utökar sin ledningsgrupp
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett bioteknikbolag med fokus på att förbättra livet för 
personer som lever med sällsynta cancersjukdomar, meddelade idag att man har utökat sin 
ledningsgrupp till att omfatta alla linjefunktioner som rapporterar direkt till VD Magnus 
Corfitzen. Bolagets Chief Medical Officer (CMO) Carl Bjartmar har beslutat att gå i pension vid 
slutet av 2022.

Ascelia Pharmas nya ledningsgrupp kommer att bestå av följande sju medlemmar:

Magnus Corfitzen, VD
Julie Waras Brogren, Vice VD och CCO
Déspina Georgiadou Hedin, CFO
Andreas Norlin, CSO
Carin Linde, VP Product Development & Supply and IT
Marie Källström, VP Regulatory Affairs & QA
VP Clinical Development (börjar på företaget i november)

 
“Expansionen av vår ledningsgrupp är viktig för att förbereda oss för den förväntade tillväxten 
som ligger framför oss eftersom vi är på väg att bli ett kommersiellt företag. Det gläder mig att 
tillkännage befordran av Julie till vice VD, Andreas till CSO och Marie till VP Regulatory Affairs & 
QA, och individuellt såväl som kollektivt har vi en stark ledningsgrupp för att framgångsrikt föra 
Ascelia Pharma framåt.”, säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

Ascelia Pharmas CMO, Dr Carl Bjartmar, har beslutat att gå i pension vid årsskiftet.

“Jag vill tacka Carl för hans ovärderliga bidrag till Ascelia Pharma under dessa år och önskar 
honom all lycka”, säger Magnus Corfitzen.

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Déspina Georgiadou, CFO and Investor Relations
Epost: despina.georgiadou@ascelia.com
Tel: +46 735 17 91 18

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.
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Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom 
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska 
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två 
produktkandidater – Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk 
utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm 
(kortnamn: ACE). För mer information besök  .http://www.ascelia.com

(tidigare benämnd som Mangoral) Om Orviglance 
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för 
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen 
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med 
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande 
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats 
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration 
(FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av 
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive 
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa 
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är Oncoral nu förbered för fas 
2-studier.
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