
Cline Scientific utser Hanne Evenbratt, PhD
till Vice President, Research & Development
Cline Scientific AB ("Cline" eller "Bolaget") tillkännager idag utnämningen av Dr. Hanne
Evenbratt till tjänsten som Vice President, Research & Development.

I denna roll kommer Dr. Evenbratt att ansvara för det övergripande ledarskapet av företagets
forskning, produktutveckling och produktionsinsatser. Detta inkluderar att styra utvecklingen av
Clines prekliniska projekt (StemCART och CellRACE) in i nästa faser. Tidigare var Dr.
Evenbratt ansvarig för produktutveckling, och hon har varit en integrerad del av företaget sedan
2014. Dr. Evenbratt initierade arbetet som har utvecklats till Clines cellbaserade cellterapi
projekt, StemCART, från starten till det spännande skede det befinner sig idag.

Dr. Evenbratts erfarenheter innan arbetet hos Cline inkuderade forskning vid dermatologi
avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt på AstraZeneca där hon arbetade med
polymeranalys och GMP-produktion. Dr. Evenbratt har en Ph.D. examen i farmaceutisk
teknologi från Chalmers tekniska högskola. Hennes avhandling inkluderade att leda
nanoteknikbaserade projekt, forskningssamarbeten mellan olika institutioner inom Chalmers
och Göteborgs Universitet, samt vid Stanford University och University of Texas.

"Dr. Evenbratt har spelat en viktig roll i utvecklingen av Cline Scientific från ett start-up företag
till det Life Science FoU-bolag som Cline är idag. Både hennes kunskap och hennes skickliga
hantering av de känsliga och utmanande processerna tidigt i skedet av ett Life Science-företags
utveckling har varit, och är, extraordinär. Dessutom, som ordspråket säger, "she comes to play
everyday", utan tvekan den viktigaste och mest eftertraktade egenskap en medlem i ett team kan
ha. Vi är imponerade av hennes insatser och det är därför med stor glädje vi kan befordra
henne till en position vi vet att hon kommer att briljera i!” Patrik Sundh, VD.

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: +46 0703585088
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Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och
akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för
metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines
nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika,
patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life
Science projekt till och genom klinisk fas.
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