
SynAct Pharma utser Patrik Renblad till CFO 

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att Patrik Renblad har utsetts till Chief 

Financial Officer (CFO). Patrik Renblad anslöt till gruppen i augusti 2021 som Vice 

President Finance och har sedan dess lett förberedelserna för den kommande noteringen 

av företaget på Nasdaq Main Market i Stockholm. Henrik Stage, som har varit SynAct:s 

CFO sedan 2016, kommer att fortsätta supportera företaget som Special Advisor till VD:n. 

Patrik Renblad började på SynAct Pharma som Vice President Finance i augusti 2021 och har 
mer än 20 års erfarenhet från olika roller inom stora och mellanstora företag i 
läkemedelsindustrin, senast LEO Pharma. Han har arbetat i gränsskiktet mellan finans och 
verksamhet i alla delarna av läkemedelsindustrins värdekedja, från tidig forskning och 
utveckling genom tillverkning och kommersiell verksamhet och viktigast, affärsutveckling. 

”Jag är stolt och hedrad över utnämningen som CFO för SynAct Pharma. Det är fint bolag med 
fantastiska möjligheter framför sig. Jag åtar mig att verka för ökat aktieägarvärde och min 
första och viktigaste prioritet i 2022 blir att ta företaget genom IPO-processen mot en notering 
på Nasdaq Main Market,” säger Patrik Renblad, CFO på SynAct, 

Henrik Stage, som har varit CFO sedan 2016, är fortsatt tillknuten SynAct som Special Advisor 
till VD:n intill företaget har godkänts för och påbörjat handel på Nasdaq Main Market i 
Stockholm.   

”Jag är övertygad om att vi har funnit en stark CFO som är dedikerad till SynAct. Patrik passar 
väl in i organisationen och kommer bidra med värde till företaget och våra aktieägare. Jag vill 
också uttrycka min uppriktiga tacksamhet för Henrik Stage och hans bidrag till SynAct. Henrik 
var bidragande till att företaget börsnoterades 2016, har lett åtskilliga finansieringsrundor och 
hjälpt SynAct till där det är idag,” säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 
januari 2022. 
  
För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:  

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

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 
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akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera 
naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com.     
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