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Alligator Bioscience utnämner Sumeet Ambarkhane MD till Chief 
Medical Officer 

Lund, 1 februari 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) Alligator Bioscience (Nasdaq 

Stockholm: ATORX) meddelar idag utnämningen av Sumeet Ambarkhane MD till sin Chief Medical 

Officer. I sin roll kommer Sumeet att erbjuda medicinskt ledarskap och vägledning i utvecklingen av 

Alligators förstklassiga prekliniska och kliniska pipeline, däribland Alligators främsta tillgång mitazalimab, 

en CD40-agonist som för närvarande är i klinisk utveckling i fas II, samt ATOR-1017, en 4-1BB-agonist i 

fas I.    

Sumeet har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från den akademiska världen och från 

bioteknik- och läkemedelsindustrin. Han har erfarenhet av utveckling av nya läkemedel, däribland inom 

immunterapi, från tidiga utvecklingsfaser genom regulatoriska godkännanden och övergång till praktisk 

klinisk användning. 

Sumeet kommer till Alligator från MorphoSys AG där han innehaft tjänsten som Senior Global Program 

Medical Director. På MorphoSys AG ledde han den kliniska utvecklingen av dess hemato-

onkologiprogram, som bland annat omfattar tafasitamab (Monjuvi®). Monjuvi® beviljades status som 

”breakthrough therapy” och fick därefter ett snabbare godkännande från FDA, utöver villkorligt 

godkännande av EMA. Före MorphoSys arbetade Sumeet i sju år på UCB Pharmaceuticals, där han 

avancerade i roller med allt större ansvar och i fler geografiska områden avseende bolagets portfölj för 

utveckling av immunologi- och neurologiläkemedel.  

Sumeet har en Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery samt Medical Doctorate-examina i medicin 

och klinisk farmakologi från Seth G.S. Medical College och King Edward Memorial Hospital, University of 

Mumbai i Indien. 

”Vi är glada att få välkomna en ny kollega av Sumeets kaliber till Alligator-teamet”, säger Søren 

Bregenholt, VD, Alligator Bioscience. ”Hans djupgående expertis inom medicinsk vetenskap och klinisk 

utveckling, samt hans erfarenhet från globala regulatoriska ansökningar och produktregistreringar 

kommer att stärka vårt arbete med att ytterligare utveckla vår immunonkologi-pipeline.” 

För mer information:  
Julie Silber, Director Investor Relations & Communications  
Telefon: 046-540 82 23  
Email: jur@alligatorbioscience.com 
 

Om Alligator Bioscience 

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska 

antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-

agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans 

med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets 

egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya 
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läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion 

Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech 

Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq 

Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.  

 

För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com. 
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