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LIDDS förstärker organisationen genom två 
nyrekryteringar
UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) meddelar i dag att bolaget rekryterat Annette Møldrup 
som Chief Business Development Officer och Kia Bengtsson som Head of Clinical 
Development. Båda har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och de tillträder sina tjänster 
under hösten 2022.

“Detta är ett viktigt steg för LIDDS fortsatta utveckling och jag är mycket glad att få välkomna Annette och 
Kia till bolaget. Med Annettes erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling tar vi ett mycket viktigt steg i att 
öka vår förmåga att förhandla och genomföra transaktioner och även öka kännedomen om LIDDS 
internationellt. Genom Kia får vi ett starkt bidrag för att fortsätta vår kliniska utveckling av portföljen.” säger 
Nina Herne, VD för LIDDS.

Annette Møldrup har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon har arbetat med global 
affärsutveckling på Novo Nordisk och senast Ferring. Annette kommer att ingå i företagsledningen. Hon har 
en magisterexamen i biokemi och har disputerat inom cellbiologi på Köpenhamns universitet. Annette 
tillträder sin tjänst 1 september 2022.

Kia Bengtsson har 25 års erfarenhet av klinisk utveckling från bland annat AstraZeneca, Nanologica, 
Eurocine Vaccines och Ipsen. Hon kommer senast från rollen som ansvarig för klinisk utveckling på Vivesto. 
Anna-Karin är sjuksköterska från Karolinska Institutet och tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022.

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
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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.
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