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Sobi fortsätter förändringsarbetet inom FoU 
 
Anders Ullman utsedd till ny Head of R&D 
 
Anders Ullman, M.D., Ph.D., för närvarande styrelseledamot i Sobi, blir Head of R&D och Chief Medical 
Officer och ersätter Ravi Rao, M.D., Ph.D. Anders Ullman tar med sig omfattande erfarenhet och kunskap 
från den globala läkemedelsindustrin där han tidigare lett FoU-organisationer och förändringsprocesser i 
företag såsom Bayer, Nycomed och Baxter. För att stötta förändringsarbetet kommer Dr Ullman att vara 
baserad i Basel, Schweiz, rapportera till VD Guido Oelkers och bli medlem i Sobis ledningsgrupp. 
 
Guido Oelkers: ”Vi välkomnar Anders i hans nya roll efter att han har suttit i Sobis styrelse under 2021. 
Anders har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, inklusive kunskap om sällsynta sjukdomar från minst 
två företag och från utveckling av ett antal framgångsrika läkemedel, och jag är övertygad om att Anders 
kommer att bli ett bra tillskott till teamet. 
 
Vi vill också tacka Ravi för hans bidrag under de senaste åren och önskar honom all lycka i hans framtida 
arbeten. Sedan starten i Sobi har Ravi initierat en omvandling av både FoU:s projektportfölj och FoU-
organisationen, med ambitionen att stärka de tvärventskapliga projektgrupper som leder utvecklingen av 
våra viktiga läkemedel och vår innovativa forskningsportfölj. Det kommer att tjäna Sobi väl i framtiden." 
 
Förändringen i FoU-ledarskapet förväntas att implementeras fullt ut i början av 2022 efter en 
överlämningsprocess som kommer att inledas i mitten av december 2021. Anders Ullman kommer att lämna 
Sobis styrelse som ett resultat av utnämningen till FoU-chef. 
 
Med huvudsaklig FoU-närvaro i Stockholm, Sverige och Basel, Schweiz och satellit-FoU-kontor i Durham, 
North Carolina, USA och Tokyo, Japan, sysselsätter Sobi R&D cirka 220 kollegor inom funktioner som spänner 
över många områden såsom bioanalys, biostatistik, translationell vetenskap, medicinsk vetenskap och 
projektutveckling framför allt i sen klinisk fas, genomförande och rapportering av kliniska prövningar, 
registreringsfrågor, säkerhetsövervakning och portföljförvaltning. Mer information om Sobi pipeline här. 
 
Anders Ullman 
Född 1956, Dr Ullman utbildade sig till läkare i Sverige innan han tog en doktorsexamen i klinisk farmakologi 
och styrelsecertifiering. 1990 började Dr Ullman i läkemedelsindustrin där han hade jobb med ökande 
ansvarsområden på Upjohn, Astra, AstraZeneca, Bayer, Biovitrum, en föregångare till Sobi, Nycomed, Takeda 
och Baxter. 2015 återvände Dr Ullman till akademin för att leda en lungavdelning vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg. Externa styrelseuppdrag inkluderar Verona Pharma och Sobi med tidigare 
styrelseuppdrag på NeuroSearch och PExA. Mer information om Anders Ullman här. 
 
Kontakter 
Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations respektive till Sobis mediakontakter. 
 
Sobi™ 
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta 
sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 
1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, ellanöstern och Asien. För 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. 
Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com, LinkedIn och YouTube. 


