
    2cureX Fruebjergvej 3 DK - 2100 Copenhagen· ·

Pressmeddelande

12 maj 2022 12:00:00 CEST

2cureX AB nominerar Dr. Michael Schaefer till styrelsen
Dr. Michael Schaefer har föreslagits som ny styrelseledamot i 2cureX AB. Hans erfarenhet av 
onkologi, laboratorieautomatisering och de asiatiska marknaderna kommer att vara av stort värde för 
företaget i det nuvarande skedet av dess expansion.

Dr. Schaefer är biolog och kemist från universitetet i Mainz (Tyskland). Han inledde sin professionella 
bana vid E. Merck Darmstadt, inom mikrobiologi och celldiagnostik. Han gick senare till Bayer 
Diagnostics, där han i rollen som marknadschef för hematologi och laboratorieinformationssystem 
ledde bolaget till en ledande ställning på marknaden. När han 1993 utsetts till regionschef för 
Sydostasien, med bas i Singapore, ökade han bolagets omsättning femfaldigt under de följande fyra 
åren.

Han började 1997 hos Sysmex Corporation med uppdraget att leda verksamheten inom EMEA-
området, och förde under en tjugoårsperiod upp bolaget till marknadsledande ställning inom 
laboratoriehematologi, koagulation och urinanalys med försäljning om cirka en halv miljard euro. Under 
tiden etablerade han och var ansvarig för de flesta av de nära 30 Sysmex-filialerna inom EMEA.

Under sina senare år på Sysmex utsågs han till Executive VP på Sysmex Corporation i Kobe, Japan, där 
han som ansvarig för ny affärsutveckling ledde tre större förvärvsprojekt och definierade bolagets 
globala strategi inom det onkologiska området.

Povl-André Bendz, styrelseordförande för 2cureX AB: ”Det gläder oss mycket att Dr. Schaefer har 
accepterat nomineringen till styrelsen. Hans erfarenhet av onkologi, laboratorieautomatisering och de 
asiatiska marknaderna passar väldigt väl in i 2cureX pågående expansion, och vi ser fram emot att få 
välkomna honom ombord efter årsstämmans beslut.

Jag vill samtidigt tacka Jørgen Drejer, som har bett att få lämna sitt styrelseuppdrag, för den insats han 
gjort sedan han kom till oss för fem år sedan. Bolaget har dragit stor nytta av hans erfarenhet och hans 
insikter kring övergången från onoterat till börsnoterat bolag”.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
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Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen 
IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar 
IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga 
läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.

Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad 
kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och 
IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att 
täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.

Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD) 
globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med 
en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa 
tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla 
cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer 
information om 2cureX besök www.2cureX.com
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