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Sobi utser Dr Ravi Rao till ny Head of Reasearch & Development 

 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) annonserade idag att Ravi Rao har utsetts till Head of Research 

& Development (R&D) då Milan Zdravkovic lämnar för nya möjligheter utanför företaget.  

 

Ravi kommer närmast från Aeglea Biotherapeutics där han varit Chief Medical Officer. Hans tidigare 

erfarenhet inkluderar roller på GSK där han var Vice President Global Medical Head, Immunology och 

Specialty Medicine Franchise samt Vice President och Medicines Development Leader inom Immuno-

inflammation R&D. Innan dess var han Group Medical Director, Immunology Clinical Development på Roche 

Pharmaceuticals.  

 

“Jag är mycket nöjd med att Ravi med sin omfattande erfarenhet från tidig utveckling till lanseringsfas 

ansluter till Sobi när vi nu går in i nästa fas av vår förändringsresa. Vi har byggt en stark grund med nya 

projekt i sen fas i vår forskningsportfölj med flera potentiella lanseringar av nya behandlingar för patienter 

med sällsynta sjukdomar framför oss”, säger Guido Oelkers CEO och koncernchef på Sobi.  

“Milan har varit en viktig del av förändringen av Sobi, ledningsgruppen och att skapa en betydande 

forskningsportfölj. Jag önskar Milan lycka till i hans nästa steg”. 

 

Ravi har lång erfarenhet av tidig som sen utvecklingsfas såväl som medicinska frågor inom immunologi, 

specialist vård och sällsynta sjukdomar, vilket omfattar utveckling, godkännande och lansering av nya 

läkemedel. Ravi var tidigare akademisk reumatolog på Imperial, post doctoral fellow på Harvard University. 

Han erhöll sin MB BCh från Cambridge University och doktorsexamen från Imperial College och är medlem i 

Royal College of Physicians, London och hedersmedlem vid fakulteten för  Farmaceutisk medicin. 

 

Ravi börjar på Sobi den 1 september 2020 och kommer att ingå i ledningsgruppen. 

 
 

Om Sobi™ 

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta 

sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 

1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 

miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  
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