
Pressmeddelande
Stockholm 7 februari 2022

   Xspray Pharma AB Råsundavägen 12 SE-169 67 Solna www.xspraypharma.com

Xspray Pharma tillsätter Global Kommersiell 
Chef
Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att bolaget har anställt 
Anna-Karin Ekberg som Global Kommersiell Chef. Hon tillträder rollen i mitten av mars 2022. 
 
”I början av året nådde Xspray Pharma en väsentlig milstolpe då FDA accepterade att granska 
vår första produkt. Det innebär att vi kommer allt närmre kommersialiseringsskedet. Anna-
Karins gedigna kunnande inom hematologi i kombination en bred internationell 
branschförståelse, särskilt i USA, gör att vi nu kan börja bygga den kommersiella delen av 
organisationen. Jag ser verkligen fram emot att välkomna henne till oss”, säger Per Andersson, 
vd Xspray Pharma.
 
Med lång svensk och internationell erfarenhet inom marknadsföring och försäljning av 
läkemedel kommer Anna-Karin närmast från tjänsten som Global Marketing Director på 
Oncopeptides AB. Hon har tidigare haft liknande strategiska och operativa roller på bland annat 
Novartis, Schering AG och HRA Pharma. I bakgrunden har Anna-Karin både marknadsutbildning 
från IHM Business School och en vårdutbildning från Uppsala Universitet.
 
”Jag är imponerad av vad Xspray Pharma hittills har åstadkommit, och jag hoppas nu att kunna 
bidra genom mina internationella erfarenheter, många år inom relevanta sjukdomsområden 
samt med kunskap som täcker in både biotech och läkemedel”, säger Anna-Karin Ekberg. 
 
Anna-Karin tillträder den 15 mars 2022 och kommer att ingå i Xspray Pharmas ledningsgrupp. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand, VP Investor Relations & Communications, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (7) 28 55 93 29
E-mail: christina.malmberg.hagerstrand@xspray.com

https://xspraypharma.com/
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Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsbolag med ett antal produktkandidater under klinisk 
utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att 
utveckla förbättrade versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand 
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom 
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till 
dagens originalläkemedel innan originalbolagens sekundära patent löper ut. Xspray Pharmas 
mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan 
marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i slutet av 2021 var 72 stycken i USA. 
Bolagets ledande produktkandidater, Dasynoc (tidigare HyNap-Dasa), HyNap-Nilo och HyNap-
Sora är stabila amorfa versioner av de storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), 
Tasigna® (nilotinib) och Nexavar® (sorafenib). Dasynoc utvecklas som en förbättrad version av 
Sprycel®. HyNap-Nilo utvecklas som en förbättrad version av Tasigna® och har dessutom 
erhållit särläkemedelsstatus från amerikanska FDA. HyNap-Sora utvecklas som en förbättrad 
version Nexavar®.

Xspray Pharma har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande 
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: 
XSPRAY).
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