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Cyxone ingår avtal med Dr Maarten Kraan som vetenskaplig 

rådgivare 

 

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag 

ingått avtal med dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare för bolagets 

Rabeximod-projekt inom ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA).  

 

Dr Kraan är legitimerad reumatolog med lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap 

inom sjukdomsområdet RA. Maarten Kraan har även doktorerat i immunologi vid Leidens 

universitet och har haft ett flertal ledande roller inom preklinisk och klinisk 

läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i både Europa 

och USA.  

 

“Jag är väldigt glad över att kunna välkomna en så erfaren och kunnig expert inom RA och 

inflammatoriska sjukdomar som Maarten Kraan till vårt vetenskapliga råd. Han kommer att 

bidra med mycket viktig kunskap för att driva Rabeximod-projektet inom RA framåt” säger 

VD Tara Heitner. 

 

Dr Maarten Kraan kommenterar: “Jag är väldigt glad över att ta plats i Cyxones 

vetenskapliga råd inom RA. Rabeximod har stor potential att utvecklas till en säker 

behandling för RA-patienter, att förbättra livskvalitén och hjälpa de som lider av sjukdomen 

till mildare smärtsymtom och färre biverkningar.”  
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Om Cyxone  

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande 

läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och 

ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av 

orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens 

celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att 

adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan 

förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två 

läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod 

för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq 

First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, 

ca@mangold.se. www.cyxone.com 
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