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AlzeCure utser Märta Segerdahl till Chief
Medical Officer
AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred
portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med
projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, tillkännager idag utnämningen av Dr.
Märta Segerdahl, legitimerad läkare och docent, till Chief Medical Officer (CMO). Hon
kommer att ingå i AlzeCures ledningsgrupp och ersätter Dr. An van Es-Johansson, nuvarande
Head of Development och tidigare styrelseledamot, som fortsättningsvis ska arbeta som
rådgivare åt AlzeCure.
Märta Segerdahl tillträder som CMO den 1 april och kommer ha det övergripande medicinska ansvaret för
AlzeCures läkemedelsskandidater under utveckling och leda den kliniska utvecklingsorganisationen. Märta
Segerdahl har mer än 15 års branscherfarenhet från ledande befattningar inom CNS-området på både större
läkemedelsbolag och mindre bioteknikbolag. Bland tidigare positioner märks Chief Medical Officer på Asarina
Pharma ApS, Chief Medical Specialist på Lundbeck A/S, Senior Medical Director Medical Intelligence på
Grünenthal GmbH och Global Medical Science Director Emerging Cognition på AstraZeneca.
”Vi är mycket glada över att få med Märta i teamet. Hennes expertis inom CNS och långa erfarenhet av att driva
klinisk utveckling och bygga upp FoU-organisationer kommer stärka vår kliniska kapacitet när vi nu har flera
projekt i eller på väg in i klinisk utvecklingsfas. Hennes erfarenhet från såväl stora läkemedelsbolag som mindre
bioteknikbolag och omfattande nätverk inom industrin kommer också vara av stor betydelse för vårt
affärsutvecklingsarbete och våra partnerskapsdiskussioner”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure.
”Jag är glad över att börja på AlzeCure i en sådan här spännande tid i företagets utveckling. Jag hoppas kunna
använda min mångåriga kliniska erfarenhet inom neurologi och smärta samt mina kunskaper inom klinisk
läkemedelsutveckling för att ta AlzeCures läkemedelskandidater till nästa nivå”, säger Märta Segerdahl.
”Jag vill också rikta ett stort tack till An van Es-Johansson som har haft en avgörande roll för att bygga upp vår
utvecklingsorganisation och ta vår kliniska portfölj genom viktiga studier och utvecklingsfaser. Vi ser fram emot
att arbeta med henne som rådgivare när vår spännande projektportfölj utvecklas vidare”, säger Martin Jönsson.

För mer information, vänligen kontakta
Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com
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Om AlzeCure Pharma AB (publ)
AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för
behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta
– indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre
forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen
möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada,
sömnapné och Parkinsons sjukdom. Alzstatin består av två sjukdomsmodifierande och preventiva
läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless är bolagets forskningsplattform
inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på
neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar
på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar
kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök
gärna www.alzecurepharma.se.

Bifogade bilder
Märta Segerdahl AlzeCure 1 Sv

Bifogade filer
AlzeCure utser Märta Segerdahl till Chief Medical Officer

AlzeCure Pharma

·

Hälsovägen 7

·

SE-141 57 Huddinge

