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Ny styrelseordförande föreslås i Karessa Pharma
Holding AB (publ)
Styrelsens ordförande, Ulf Lindberg, har meddelat att han önskar utträda ur styrelsen så snart
en efterträdare till honom valts. Styrelsen föreslår därför att Fredrik Hübinette väljs som ny
styrelseledamot och styrelseordförande på en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019.
Fredrik Hübinette
Fredrik Hübinette (f. 1969) är utbildad kemist och ekonom. Fredrik Hübinette har uppfunnit och patenterat den
framgångsrika beredningsform som Karessa Pharma använder och har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin från
bl.a. Wallac Oy, Pharmacia och Orexo. Han har arbetat med forskning- och utveckling, produktion samt
marknadsföring och försäljning. De senaste 15 åren har Fredrik Hübinette medverkat till ett flertal avgörande patent.
Han är också medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav tre, bl.a. Karessa
Pharma Holding AB (publ) är noterade på First North. Fredrik Hübinette har aktivt arbetat som rådgivare till dessa.
Fredrik Hübinettes gedigna erfarenheter av den beredningsform som Karessa Pharma utvecklar sina produkter på
bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Karessa Pharma.
Det som är världsunikt med den alginatbaserade film som Fredrik Hübinette uppfann är att den fäster extremt bra vid
munslemhinnan och har en upplösningstid på flera minuter, vilket möjliggör att läkemedelsmolekyler effektivt och i
tillräckligt stora doser kan levereras genom munslemhinnan. Konkurrerande filmer är främst stärkelsebaserade, vilket
medför att de löser sig fort och därmed i huvudsak långsamt tas upp i magen. Beredningsformen har i såväl djur- som
humanstudier bevisat sin funktion och pålitlighet. Intresset från världsledande läkemedelsbolag har varit stort. De
första affärerna har gjorts och flera diskussioner har den senaste tiden intensifierats.
Kommentar från Fredrik Hübinette
"Intresset för den beredningsform som Karessa Pharma använder växer. Den kommersiella potentialen är stor.
Exempelvis har Karessa Pharma fått riktigt bra studiedata med molekylen midazolam, vilket är ett projekt som främst
riktar sig mot epilepsi där filmen löser stora problem som alternativa beredningsformer har. Jag ser fram emot att som
styrelseordförande i Karessa Pharma fördjupa samarbetet med de bolag som gemensamt utvecklar och
kommersialiserar produkter baserade på beredningsformen.”
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 09:00 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ)
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery
plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, se
karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

