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PRESSMEDDELANDE  
STOCKHOLM DEN 23 JUNI 2021      
 
Moberg Pharma utser ny VP Pharmaceutical Innovation & Development 
 
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Agneta Larhed blir ny Vice President Pharmaceutical 
Innovation & Development på Moberg Pharma. Dr. Larhed tillträder i september och kommer att ingå i bolagets 
ledningsgrupp.  
 
Dr. Larhed har bred erfarenhet av utveckling, regulatoriska frågor och kvalitet inom läkemedelsindustrin. Hon har haft 
ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter, bland annat på Läkemedelsverket, Orexo 
och Q-Med. Dr. Larhed är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet samt expert i 
Europafarmakopéns expertgrupp nr 12 Dosage forms and pharmaceutical technical procedures. Dr. Larhed efterträder 
Torbjörn Wärnheim som lämnar bolaget efter åtta år på Moberg Pharma. 
 
”Jag är mycket glad över att Agneta valt att arbeta med oss på Moberg Pharma. Vi arbetar intensivt mot målet att lämna 
in registreringsansökan för MOB-015 i Europa under andra halvåret. Agnetas gedigna erfarenhet av utveckling och 
registrering av nya läkemedel kommer bli mycket värdefull. Jag vill tacka Torbjörn för hans utmärkta insatser för Moberg 
Pharma och önskar honom framgång med nya utmaningar. ", 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 23 juni 2021 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. 
Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida 
marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa 
och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg 
Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB). 
 

mailto:anna.ljung@mobergpharma.se
http://www.mobergpharma.se/

	PRESSMEDDELANDE
	STOCKHOLM DEN 23 JUNI 2021

