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Ascelia Pharma utser Déspina Georgiadou 
Hedin till ny CFO
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att bolaget har utsett Déspina 
Georgiadou Hedin till Chief Financial Officer (CFO). Hon har en gedigen bakgrund inom 
ekonomi, senast som CFO och HR Manager på Bioglan. Hon tillträder sin nya tjänst på 
Ascelia Pharma i september och rapporterar till VD Magnus Corfitzen.

“Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera Déspina Georgiadou Hedin som vår nya CFO. 
Med en gedigen företagserfarenhet särskilt inom ekonomi i både utvecklings- och kommersiella 
företag, samt HR och revision kommer Déspina att vara ett bra tillskott till ledningsgruppen. Hon 
kommer till Ascelia i en mycket intressant fas i företagets historia, där vi fortsätter den kliniska 
utvecklingen av våra två stora tillgångar Orviglance och Oncoral och vår omvandling till ett 
kommersiellt företag”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

“Jag är verkligen entusiastisk över att börja på Ascelia Pharma och ser fram emot att bidra till 
den framtida utvecklingen av företaget och dess spännande projekt, samt ökat patient- och 
aktieägarvärde”, säger Déspina Georgiadou Hedin.

Déspina Georgiadou Hedin är 35 år och har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet, Växjö
/Kalmar. Närmast har hon varit CFO och HR-chef på Bioglan AB och dessförinnan har hon 
arbetat som Chief Accountant och Senior Financial Specialist på Sol Voltaics AB. Déspina har 
även en bakgrund som revisor från revisionsbyrån BDO.

Hon tillträder sin nya tjänst i september och efterträder Kristian Borbos som varit Ascelia 
Pharmas CFO sedan 2017.
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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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