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Hansa Medicals VD Göran Arvidson har hastigt avlidit  
”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, 
säger Ulf Wiinberg, styrelseordförande i Hansa Medical. ”Göran Arvidson har mycket hastigt 
och oväntat lämnat oss. Våra tankar går till Görans familj och närmaste.” 

Göran Arvidson anställdes på Hansa Medical som CFO i januari 2015. Han blev strax därefter 
tf VD och utsågs den 30 april samma år till permanent VD. Han har en mångårig, framgångsrik 
karriär bakom sig inom läkemedelsindustrin, inte minst i ledande befattningar på Pharmacia 
och Biovitrum (Sobi). 

”Göran har med sin gedigna erfarenhet från läkemedelsindustrin och genom sitt starka och 
genuina engagemang varit en enastående stark och skicklig ledare för Hansa Medical som han 
lotsat till att, i våra ögon, bli ett mycket lovande läkemedelsbolag. Vi är väldigt tacksamma för 
den tiden vi haft möjligheten att ha honom vid rodret” säger Ulf Wiinberg. 

Styrelseordförande Ulf Wiinberg tillträder som tillförordnad VD och styrelseledamoten Birgit 
Stattin Norinder tar tillsvidare över rollen som styrelseordförande. 

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för 
offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08.00.  
 
Om Hansa Medical AB 
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för 
behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat 
IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av 
njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och 
vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande 
läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av 
immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. 
Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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