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BioInvent utser Sylvie Ryckebusch till Chief Business 
Officer
- Mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling inom läkemedelsindustrin
- Kommer att ingå i BioInvents företagsledning

Lund, Sverige, den 9 juni 2022 –  (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BioInvent International AB
BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class 
immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, meddelar idag att Sylvie Ryckebusch 
utsetts till Chief Business Officer (CBO).

Sylvie Ryckebusch har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har arbetat på 
chefsnivå med såväl affärsutveckling, företagssamarbeten som strategiska frågor. Hon har haft 
ledande roller i både stora multinationella företag och mindre bioteknikföretag och har 
medverkat till flertalet affärer inom biotekniksektorn, i alla faser av läkemedelsutvecklingen. 
Sylvie har stöttat BioInvent på deltid sedan 2019 och med den nya positionen som CBO kommer 
hon att ingå i bolagets företagsledning.

Sylvie har tidigare haft nyckelpositioner på Serono, Merck KGaA och Index Ventures samt 
McKinsey and Company och Harvard Business School. Sylvie har en doktorsexamen i 
neurobiologi från California Institute of Technology och BSc-examen i fysik och matematik från 
University of Maryland.

"Sylvie Ryckebusch har redan bidragit avsevärt till utvecklingen av BioInvents verksamhet, 
inklusive licensavtalet med CASI Pharmaceuticals 2020, omstruktureringen av ett kliniskt 
utvecklingsavtal med Cancer Research UK 2021 och ett leverans- och kliniskt samarbetsavtal 
med MSD/Merck för BI-1808 under 2021. Jag ser fram emot att arbeta än mer med Sylvie när vi 
fortsätter att utveckla vår spännande pipeline av immunmodulerande antikroppar för 
cancerbehandling, genom den kliniska utvecklingen och mot marknaden med flera potentiella 
partnerskapsmöjligheter längs vägen", säger Martin Welschof, vd för BioInvent.

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.
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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: www.bioinvent.com
@BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Senior Director Investor Relations
Telefon: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com
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