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Lipigon växlar upp utvecklingsarbetet
inför kliniska studier med Eva Arlander
som COO
Som tidigare meddelats har Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) utsett
Eva Arlander till bolagets COO, som ett led i bolagets tillväxtstrategi inför
kommande kliniska studier med huvudprojektet Lipisense. Eva Arlander har
mångårig erfarenhet inom klinisk läkemedelsutveckling på bland annat
AstraZeneca och Medivir.
Eva Arlander tillträdde som COO för Lipigon den
1 maj 2021. Hon har haft ledande befattningar
på Astra Zeneca, Medivir och Affibody med
huvudfokus på klinisk utveckling och även varit
enhetschef på Läkemedelsverket under flera år.
Eva är apotekare och disputerad i klinisk
farmakologi vid Karolinska Institutet.
”Vi är mycket glada att ha Eva Arlander ombord
i rollen som COO på Lipigon. Hennes gedigna
erfarenhet och kompetens inom läkemedelsutveckling och framför allt kliniska studier är en
stor tillgång för vår verksamhet. Med Eva som
operativ chef stärker vi organisationen inför
kommande kliniska studie för Lipisense, vårt
viktigaste utvecklingsprojekt där våra
förhoppningar är att kunna se kliniska effektdata
redan i fas I, vilket påbörjas under andra kvartalet
2022”, säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.
”Det känns motiverande att vara en del av Lipigon och därmed få bidra till utvecklingen av
blodfettsreglerande behandlingar som kan bli till nytta för miljoner människor. På Lipigon finns gedigen
kunskap om lipidrelaterade sjukdomar och kopplade utvecklingsmål, vilket gör att vi kan driva flera
projekt med olika inriktningar. En stor bonus i arbetet just nu är att Lipisense, som snart ska in i
bolagets första kliniska studie, har potential att visa tidiga effektdata”, säger Eva om sin nya roll.
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Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNAläkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
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