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Cantargia förstärker ledningsgruppen med Vice President Clinical Development 
 
Lars Thorsson har utsetts till Vice President Clinical Development i Cantargia AB. Thorsson disputerade inom klinisk farmakologi 
1998 och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med ansvar för projektledning samt kliniska studier i de flesta 
utvecklingsfaserna inom AstraZeneca-koncernen. Thorsson kommer närmast från Novo Nordisk A/S där han har arbetat som 
Senior Clinical Pharmacology Scientist med ansvar för förberedelse och genomförande av kliniska farmakologiska studier inom 
utvecklingsprojekt. Thorsson har också varit ansvarig för utvärdering och dokumentation av nya substanser samt har erfarenhet 
av regulatorisk verksamhet och myndighetskontakter. 
  
Thorsson tillträder befattningen som VP Clinical Development i Cantargia den 1 juni 2015. 
  
”Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Lars Thorsson. Han har en lång, internationell erfarenhet av att driva projekt i 
klinisk fas. Rekryteringen av Thorsson är viktig och kommer i ett läge då vi börjar planera för våra kommande kliniska studier”, 
säger Göran Forsberg, VD för Cantargia AB. 
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Cantargia AB (publ CANTA) (556791-6019) är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar 
både cancerstamceller och mogna cancerceller. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik 
målmolekyl, ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. 
Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. 
Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent 
antileukemisk effekt. Parallella studier har visat ett ännu högre uttryck av IL1RAP i vissa solida tumörer. Under 2015 kommer Cantargia att 
genomföra de studier som krävs för att få starta kliniska prövningar. 
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