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BioInvent utser erfarna och branschkunniga 
Marie Moores till Chief Operating Officer

Lund, Sverige, den 18 januari 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: 
BINV), ett bioteknikföretag med fokus på upptäckt och utveckling av nya och first-in-class 
immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, meddelar idag att Marie Moores utsetts till 
Chief Operating Officer. Marie Moores ansluter till bolaget den 1 februari 2022 och kommer att vara 
involverad i alla operativa aspekter av bolaget innefattande både kvalitetssäkring och kommersiell 
strategiplanering som exempelvis ytterligare förfining av målproduktprofiler (Target Product 
Profiles) för BioInvents läkemedelskandidater.

Marie Moores har mer än 25 års erfarenhet av arbete med internationella organisationer i 
förändring, med expertkunskap inom det regulatoriska området och om bolagsbyggande med 
fokus på läkemedelsutveckling. Marie Moores kommer närmast från det norska företaget LINK 
Medical Research där hon var Executive Vice President, International Operations & Early 
Development. Hon har tidigare varit mer än 20 år på Theradex Oncology som Director, Clinical and 
Regulatory Operations för Europa, under en period då verksamheten växte från fyra till fler än 
sextio anställda. Marie Moores var med och ledde bolaget framgångsrikt till en lönsam verksamhet.

"Som BioInvents COO kommer Maries erfarenhet av regulatoriskt arbete och 
läkemedelsutveckling att vara mycket värdefull när vi fortsätter att utöka vår pipeline av lovande 
cancerbehandlingar. Med snart fyra läkemedelskandidater i fem kliniska prövningar kommer Marie 
att ta över en del av det viktiga ansvaret för den dagliga verksamheten. Detta kommer att göra det 
möjligt för mig att ägna mer tid åt det bredare, långsiktiga perspektivet med fokus på strategisk 
utveckling, nya partnerskap och kapitalmarknader," säger .Martin Welschof, vd för BioInvent

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Tel: 046-286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com
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Om BioInvent

BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på 
att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. 
Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för 
behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte program på väg in i 
klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både 
målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande 
läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare 
licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade 
anläggning. För mer information se  . Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.www.bioinvent.com
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