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Aktieägare i SynAct Pharma föreslår Uli Hacksell som ny styrelseledamot 

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget har 
meddelat att de föreslår att Uli Hacksell väljs som ny styrelseledamot i SynAct Pharma. Med anledning 
härav kommer styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma att hållas den 6 november 2020. 

Uli Hacksell, född 1950, är utbildad apotekare och farmacie doktor vid Uppsala universitet. Uli Hacksell har över 
25 års erfarenhet från ledande befattningar inom stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års 
erfarenhet som verkställande direktör för publika bolag. Han är för närvarande styrelseledamot i Active Biotech AB 
(publ), Beactica Therapeutics AB, InDex Pharmaceuticals Holding AB och Medivir AB. Uli Hacksell innehar inga 
aktier i bolaget. Uli Hacksell bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större 
aktieägare.  

“Uli Hacksell har en enorm erfarenhet av att få life science-företag att växa och är mycket uppskattad för sin breda 
kunskap baserad på tidigare ledande positioner vid USA-baserade ACADIA Pharmaceuticals och Cerecor, samt 
sin tid på Astra. Uli har ett extremt bra nätverk och tillför en djup erfarenhet av affärsutveckling som kommer att 
vara viktig för SynAct Pharmas framtida framgång”, säger SynAct Pharmas styrelseordförande Torbjörn Bjerke. 

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat 
pressmeddelande. 

 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen      Thomas Jonassen 
VD, SynAct Pharma AB      CSO, SynAct Pharma AB 
Telefon: +45 28 44 75 67     Telefon: +45 40 15 66 69  
E-post: joo@synactpharma.com     E-post: tj@synactpharma.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 

2020. 

Om SynAct Pharma AB  

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en 

plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i 

kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer 

information: www.synactpharma.com.  

Om AP1189 

Verkningsmekanismen för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189 är att främja resolution av 

inflammation genom melano kortinreceptor-aktivering direkt på makrofagerna, vilket minskar den 

proinflammatoriska aktiviteten hos makrofager, och genom att stimulera så kallad makrofagefferocytos har den 

en specifik förmåga att rensa inflammatoriska celler (J Immun 2015, 194: 3381-3388). Denna effekt har visat sig 

vara effektiv i sjukdomsmodeller av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, och den kliniska potentialen för 

tillvägagångssättet testas för närvarande i en klinisk fas 2-studie på patienter med aktiv reumatoid artrit. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1) 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456816?term=AP1189&draw=2&rank=2 

 


