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Vi expanderar vår kliniska verksamhet med en ny rekrytering 

Med doktorsexamen inom en Medicinska Vetenskaper från Örebro Universitet och flera år erfarenhet 
av uppdrag inom medicinteknisk industri i Sverige och Indien, Breezy Lindqvist har nu anslutit sig till 
vårt team som samordnare och kvalitetssäkrare för kliniska prövningar för Double Bond 
Pharmaceutical AB. Breezy kommer att ha övergripande ansvar för att kvalitetssäkra våra kommande 
kliniska prövningar av två onkologiska läkemedelsprodukter: mot lever- och hjärncancer. 
 

 
 
”Det kan vara tufft nu för tiden att hitta den rätta personen för en så dynamisk roll inom ett expansivt 
och ungt bolag som vårt, - säger Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical AB. ”Jag är mycket 
glad att vårt val har stannat vid denna kandidat och att sådana ambitiösa och välutbildade människor 
söker sig till vårt team. Det blir en viktig förstärkning i organisationen som kommer att bidra till våra 
ökade möjligheter att genomföra kliniska prövningar med utmärkt kvalité så tidseffektivt som möjligt”.  
 
Läs mer om bolaget här 
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Fullständigt bolagsnam:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Maila till: info@doublebp.com 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter! 

___________________________________________________________________ 

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB 

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av 

cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 

Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för 

behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för 

Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 

2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex. 
 


