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Vivesto utser Daniel Tesfa till Chief Medical
Officer
Tillför över 20 års erfarenhet av ledarskap och klinisk utveckling inom onkologi
Solna den 11 april 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar
idag att bolaget utsett Dr. Daniel Tesfa till Chief Medical Officer (CMO). Dr. Tesfa kommer att
ansvara för den kliniska utvecklingen av Vivestos samtliga onkologiprogram i samverkan med
Vivestos CSO, Dr. Reinhard Koenig, som ansvarar för alla prekliniska aktiviteter i bolaget. Dr. Tesfa,
som tillträder senast 1 juli, kommer att rapportera direkt till VD Francois Martelet och ingå i
Vivestos ledningsgrupp.
Dr. Tesfa har över 20 års erfarenhet från klinisk utveckling och precisionsmedicin inom onkologi.
Senast kommer Dr. Tesfa från det noterade svenska biofarmaceutiska företaget SOBI (Swedish
Orphan Biovitrum AB) där han sedan 2020 var Medical Director, Clinical and Translation Science
Hematology och ansvarade för den kliniska verksamheten.
Före hans tid på SOBI, under åren 2018 till 2020, arbetade Dr. Tesfa som Head of Oncology and
Hematology på Bayer, Scandinavia, där han var Medical Advisor och chef över det medicinska
teamet.
Andra tidigare befattningar inkluderar bland annat Country Medical Manager Oncology and
Hematology, på Roche Sverige, där han var Medical Adviser och hade en ledande roll i lanseringen
av bolagets hemofili- och lymfomprodukter. Där arbetade han även med terapier för kolorektal-,
bröst- och lungcancer. Dr. Tesfa tillför också praktiskt erfarenhet från tiden som specialistläkare
och Head of Polyclinical Section vid före detta Centrum för hematologi Karolinska Huddinge.
Dr. Tesfa har en doktorsexamen i medicin från Karolinska Institutet och en M.D. från Lunds
universitet. Han är också stipendiat i Svenska Läkaresällskapet och medlem i Svensk Förening för
Hematologi och Svensk Onkologisk Förening.
"Vi är glada över att välkomna Daniel till Vivesto. Hans omfattande och praktiska erfarenhet av att
arbeta inom klinisk utveckling och onkologi kommer vara mycket värdefull framöver när vi utökar
vår interna kapacitet för utveckling av substanser riktade mot svårbehandlad cancer i sen fas”,
säger Francois Martelet, VD på Vivesto.
”Jag ser fram emot att börja på Vivesto och att, i takt med att bolaget fortsätter utveckla sin portfölj
av spännande kliniska program, hjälpa till att leverera på bolagets uppdrag att förbättra
överlevnaden och livskvaliteten för patienter med cancer”, säger Dr. Daniel Tesfa.
För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com
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Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som
lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot
långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med
äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram
inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel
micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade
teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet.
Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer
information om Vivesto.
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