
  

 

Peter Zerhouni ny vd för InDex Pharmaceuticals  
 
5 februari 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att styrelsen har 
utnämnt Peter Zerhouni till ny vd. Peter Zerhouni kommer närmast från en 
position som vd vid Diamyd Medical AB där han har varit en drivande kraft vad 
gäller att föra bolagets affärsutveckling och kliniska studier framåt. Han kommer 
att efterträda Jesper Wiklund som har lett företaget sedan 2011. 
 
Peter Zerhouni (f. 1972) har en kombinerad finansiell- och bioteknologibakgrund med 
både biologi- och civilekonomexamina från Lunds universitet i Sverige och University of 
California, Berkeley i USA. Peter är sedan 2011 vd på det börsnoterade life science-
bolaget Diamyd Medical AB där han även har varit chef för affärsutvecklingen. Han var 
en drivande kraft för genomförandet av ett av de största licensavtalen inom svensk 
bioteknologi 2010. Han har tidigare innehaft flera olika positioner vid ING Bank i Bryssel 
och Amsterdam.  
 
InDex Pharmaceuticals nuvarande vd, Jesper Wiklund, har beslutat sig för att lämna 
bolaget för att tillträda en position som Europaansvarig för den amerikanska 
investeringsfonden Oberland Capital.   
 
”Vi är mycket glada att Peter Zerhouni, med sin långa erfarenhet av att utveckla life 
science-bolag ur såväl ett vetenskapligt som kommersiellt perspektiv, nu tar över 
stafettpinnen som vd”, säger Dr. Wenche Rolfsen, styrelseordförande i InDex 
Pharmaceuticals AB.   
 
”Jesper Wiklund har gjort ett mycket bra arbete som vd för InDex Pharmaceuticals och vi 
önskar honom all lycka i sitt nya arbete. Jesper kommer att föreslås som ny 
styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals där hans breda erfarenhet är en fortsatt 
betydelsefull tillgång för företaget.”   
 
Peter Zerhouni tillträder som vd den 1 april 2015.   
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Dr. Wenche Rolfsen, styrelseordförande InDex Pharmaceuticals 
Tel: +46 (0)73-331 91 56 
wenche.rolfsen@rolfsenconsulting.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TILL REDAKTÖRERNA 
 
Om InDex Pharmaceuticals 
InDex Pharmaceuticals utvecklar Kappaproct – en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med 
måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har utlicensierat de europeiska 
rättigheterna för Kappaproct till Almirall SA. Bolaget är baserat i Stockholm. Bland huvudägarna återfinns 
SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management. För ytterligare information, vänligen 
besök www.indexpharma.com 
 
Om Kappaproct® 
Kappaproct – en DNA‐baserad immunmodulerande sekvens (DIMS) som binder till Toll-like receptor 9 
(TLR9) – är en ny typ av läkemedel som ger en lokal antiinflammatorisk effekt i tarmen, vilket leder till att 
slemhinnan läker och att de kliniska symtomen lindras. Kappaproct har en fördelaktig säkerhetsprofil 
jämfört med andra läkemedel inom terapiområdet.   

http://www.indexpharma.com/

