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Moberg Pharma utser ny Chief Medical Officer 
 
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Dr. Cindy Wong blir ny Chief Medical Officer på Moberg 
Pharma. Dr. Wong kommer närmast från Metz Pharmaceuticals GmbH där hon var Vice President and Head of 
Global Clinical Development.  Hon tillträder under hösten och kommer att ingå i ledningsgruppen.  
 
Moberg Pharma har glädjen att meddela att Dr. Cindy Wong har utsetts till ny Chief Medical Officer. Dr. Wong tillför en 
omfattande internationell erfarenhet. Hon har mångårig erfarenhet av klinisk forskning och utveckling inom flera medicinska 
områden inklusive dermatologi. Hon har innehaft befattningar som Vice President and Head of Global Clinical Development 
på Metz Pharmaceuticals GmbH och som Chief Medical Officer på Q-Med/Galderma och har dessutom regulatorisk 
erfarenhet från både Läkemedelsverket och Department of Health i Australien. Dr Wong har en läkarexamen från University 
of Adelaide och innehar specialistkompetens i internmedicin och i klinisk immunologi. 
 
”Vi ser fram emot att välkomna Cindy till Moberg Pharma. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede med nyligen 
avslutade fas 3-studier för MOB-015 och Cindy kommer att bidra med värdefulla erfarenheter kring utveckling, registrering 
och kommersialisering av nya behandlingar", säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 
 
Denna information 
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). 
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2020 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan. 
 
Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel 
baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, 
med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. 
Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive 
nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX 
Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). 
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