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Max Mitteregger och Johan Lund föreslås till LIDDS
styrelse
UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) tillkännager i dag att valberedningen kommer att
föreslå Max Mitteregger och Johan Lund som nya ledamöter i LIDDS styrelse.
Max Mitteregger har en mångårig erfarenhet från finansmarknaden, där han bland annat arbetat på
Carnegie i Stockholm och New York samt var medgrundare av ABGSC. Sedan 2005 har han varit förvaltare
av hedgefonden Gladiator. Max Mitteregger kommer i samband med tillträdet i LIDDS styrelse att förvärva
aktier till ett värde om 4,5 MSEK. Detta föreslås ske genom en riktad emission om 750 000 aktier till en
teckningskurs om 6 SEK, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
Johan Lund har tidigare erfarenhet av seniora roller inom den globala läkemedelsindustrin, till exempel som
Vice President på AstraZeneca, Pfizer och Biogen. Johan har en läkarutbildning från Karolinska Institutet
där han också disputerat. Han sitter för närvarande i ett flertal styrelser i noterade och onoterade bolag.
Johans breda kontaktnät inom olika större läkemedelsbolag liksom hans vetenskapliga kunnande kommer
att vara ett viktigt tillskott till styrelsen när det gäller att hitta nya samarbeten och driva den interna portföljen
framåt.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna David Bejker, Maria Forss, Daniel Lifveredson och
Jan Törnell där Jan Törnell fortsatt föreslås som ordförande. Anders Bjartell och IngaLill Forslund Larsson
har avböjt omval i styrelsen för att med full kraft kunna ägna sig åt andra åtaganden.
” Max och Johan blir viktiga förstärkningar av LIDDS styrelse där deras breda kontaktnät och erfarenhet
både från läkemedelsutveckling och finansiering kommer att bidra starkt till bolagets fortsatta utveckling”,
säger Bengt-Åke Bengtsson, valberedningens ordförande.
”Jag välkomnar Max och Johan till vår styrelse och ser mycket fram emot vårt framtida samarbete.”, säger
Jan Törnell, styrelsens ordförande. ”Samtidigt vill jag tacka Anders och IngaLill för deras helhjärtade och
mycket viktiga insats för LIDDS uppbyggnad och utveckling de senaste åren, då bolaget utvecklats från ett
enproduktsföretag till ett innovativt drug delivery-bolag ”, fortsätter han. ”Jag hoppas på framtida
samarbeten med Anders och IngaLill i någon form”.
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För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57
E-post: nina.herne@liddspharma.com
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com
LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
Tel: +46 (0)8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad
frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika
läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin
möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade
biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen
fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Denna information är sådan information som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2022-05-02 08:58 CEST.
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