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CFO Kristian Borbos lämnar Ascelia Pharma
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att CFO Kristian Borbos kommer 
att lämna företaget för att tillträda en liknande tjänst på det danska bioteknikföretaget 
Gubra.

Kristian Borbos började på Ascelia Pharma i 2017 och hade en central roll i bolagets 
framgångsrika noteringsprocess till Nasdaq Stockholms huvudlista i 2019.

“Kristian Borbos har spelat en viktig roll i att utveckla Ascelia Pharma till ett Nasdaq-noterat 
bolag samt byggt upp den kapacitet som är nödvändig för ett välfungerande börsnoterat bolag. 
Jag vill tacka honom för hans bidrag och önskar honom framgång i sin nya roll, i vetskap om att 
han lämnar efter sig ett välfinansierat Ascelia Pharma med betydande tillväxtmöjligheter framför 
sig”, säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

Ascelia Pharma kommer att inleda processen för att hitta en efterträdare. Kristian Borbos 
fortsätter som CFO för Ascelia Pharma under avgångstiden.
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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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