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Xbrane förstärker organisationen och utser Erik
Domines till General Counsel
Xbrane Biopharma AB (publ) (“Xbrane”) tillkännager att Erik Domines tillträder som General
Counsel. Erik har lång erfarenhet av ledande roller inom Life Science.
Erik kommer närmast från legal operations där han b.l.a. arbetat med utbildning och
affärsutveckling. Före det var Erik bolagsjurist 2009-2014 och chefsjurist 2014-2018 på Recipharm
AB (publ) verksamt inom Life Science. Hans utbildning innefattar en jurist kandidatexamen vid
Juridicum på Stockholms universitet, General Counsel mini MBA. Erik är även certifierad
styrelseledamot och styrelsesekreterare.
Erik Domines kommer att rapporera till VD, ingå i ledningsgruppen och startar sitt arbete idag den
15 mars.
”Jag välkomnar Erik till Xbrane och jag är övertygad om att hans expertis kommer att bidra
väsentligt till Xbranes utveckling när vi nu förbereder oss för nästa fas i Xbranes tillväxt resa”,
meddelar Martin Åmark, VD Xbrane.

Kontakter

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com
Anette Lindqvist, CFO / IR
M: +46 (0) 763 256 090
E: anette.lindqvist@xbrane.com
Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi
som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande
produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar
marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Xlucane är i fas III och
förväntas erhålla marknadsgodkännande i mitten av 2022. Xbrane har ytterligare tre biosimilarer i sin
pipeline som adresserar en marknad om 100 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes
huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under
kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.
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