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PRESSMEDDELANDE 
STOCKHOLM DEN 19 APRIL 2018      

Ledningsförändring i Moberg Pharma  
 
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Kjell Rensfeldt, chef för Forskning och Utveckling, kommer att gå i 
pension till hösten och då övergå till en deltidsroll som senior rådgivare till bolaget.  
 
Den 1 oktober, 2018 kommer Kjell Rensfeldt, chef för Forskning och Utveckling, att gå i pension och kommer i samband 
med detta övergå till en deltidsroll som senior rådgivare till bolaget. Rekryteringsprocessen för att finna en ersättare pågår.  
 
”Med ett stort kunnande och lång erfarenhet har Kjell bidragit till att ta Moberg Pharma dit bolaget är idag, inte minst i 
utvecklingen av Kerasal Nail ® och MOB-015 där han varit oerhört värdefull i avgörande vägval. Jag har haft nöjet att arbeta 
med Kjell sedan 2007 och är mycket tacksam för hans insats under dessa år. Jag ser fram emot fortsatt samarbete i hans 
roll som rådgivare till bolaget”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.  

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 
 
Denna information 
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen 
lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 09:30 (CET) den 19 april 
2018.   
 
Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och 
försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, 
Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många 
marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU 
och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery 
av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt 
BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey 
och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). 
 
 


