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Natalie Berner, Redmile och Nanna Lüneborg, 
Forbion, föreslås som nya styrelseledamöter i 
BioInvent
Lund, Sverige, den 16 juni 2022 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: 
BINV), ett bioteknikföretag med fokus på upptäckt och utveckling av nya och first-in-class 
immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, meddelar idag på uppdrag av 
valberedningen att Natalie Berner och Nanna Lüneborg föreslås utses till nya styrelseledamöter 
vid en extra bolagsstämma den 12 juli 2022.
Valberedningen i BioInvent, bestående av Laura Feinleib (Redmile Group, LLC), Erik Esveld 
(van Herk Investments B.V.), Vincent Ossipow (Omega Funds, LP) samt styrelsens ordförande 
Leonard Kruimer, föreslår att BioInvents styrelse utökas med två styrelseledamöter och att 
Natalie Berner och Nanna Lüneborg utses till nya styrelseledamöter i BioInvent. Natalie Berner 
är verkställande direktör på BioInvents största aktieägare Redmile Group, LLC (” ”), vilka Redmile
sedan mars 2021 äger 16,7 % av aktierna och rösterna i bolaget. Nanna Lüneborg är partner på 
Forbion Growth Opportunities Fund (“ “), vilka genom ett flaggningsmeddelande den 8 Forbion
juni 2022 informerade aktiemarknaden att Forbion Growth Opportunities Fund I uppnått ett 
ägande om drygt 5 % av aktierna och rösterna i bolaget.

"Jag är mycket glad över nomineringen av Natalie Berner och Nanna Lüneborg som nya 
styrelseledamöter i BioInvent, förbehållet aktieägarnas godkännande" säger Leonard Kruimer, 
styrelseordförande. "Vi är tacksamma för det fortsatta och konstruktiva stöd vi har från våra 
stora investerare, såsom Redmile och Forbion, och ser fram emot att arbeta ännu närmare 
tillsammans genom denna styrelserepresentation. Natalie och Nanna har båda enastående 
meriter från investeringar inom biotekniksektorn och stark vetenskaplig expertis. De kommer att 
tillföra värdefull kunskap och erfarenhet när BioInvent fortsätter att utveckla sin spännande 
pipeline av förstklassiga immunmodulerande cancerterapier."

"Vi är imponerade av den innovation och vetenskapliga stringens som ligger till grund för 
BioInvents plattform och pipeline, och teamet har gjort ett utmärkt jobb med att leverera flera 
nya program till klinisk utvecklingsfas. Vi ser fram emot möjligheten att arbeta med styrelsen 
och ledningsgruppen för att bygga ett framgångsrikt onkologiföretag och göra bättre 
behandlingsalternativ tillgängliga för cancerpatienter", säger Nanna Lüneborg, generalpartner 
på Forbion.

Nanna Lüneborg (född 1975) är partner på Forbion sedan september 2021. Hon har tidigare 
varit partner på Novo Ventures, en av de största healthcare-investerarna globalt, och var där en 
viktig medlem av det europeiska team som fokuserar på investeringar i biopharma-bolag i 
Europa som är i sen utvecklingsfas. Nanna Lüneborg började sin karriär på riskkapitalbolaget 
Apposite Capital. Hon har en MBA-examen från University of Cambridge, en doktorsexamen i 
neurovetenskap från University College London och en kandidatexamen i fysiologi och psykologi 
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från University of Oxford. Nanna Lüneborg har tidigare suttit i styrelsen för börsnoterade och 
privatägda företag, inklusive Lava Therapeutics, Numab, ReViral, NBE Therapeutics, ObsEva, IO 
Biotech, Inventiva, Orphazyme, NodThera, MinervaX och Stargazer. Nanna Lüneborg bedöms 
som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Natalie Berner (född 1990) är verkställande direktör för området Therapeutics på Redmile 
Group, LLC. Natalie började på Redmile som forskningsassistent i augusti 2016. Innan Natalie 
Berner började på Redmile var hon forskningsassistent vid New York University School of 
Medicine. Natalie Berner är även styrelseledamot i Redx Pharma Plc. Natalie har en 
kandidatexamen i Community Health från Brown University och är certifierad i Premedical 
Sciences vid Columbia University. Natalie Berner bedöms som oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer framgå av kallelsen till den extra 
bolagsstämman som offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

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.

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

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
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