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Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av 

läkemedelsprojekten och bolaget 
 

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade 

idag att bolaget utökar teamet med Christin Arrhenius Bokedal som Head of 

Development inför den fortsatta utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. 

Christin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska 

utvecklingsprogrammen i bolaget.  

 

Christin Arrhenius Bokedal har en apotekarexamen från Uppsala universitet. Under sin 

karriär har Christin samlat stor och mångsidig erfarenhet inom läkemedelsutveckling från 

sina roller inom Regulatory Affairs, Quality Assurance, Medical Affairs och projektledning. 
 

Malin Berthold, Cyxones COO, kommenterade: ”Vi ser att Christin kommer tillföra stor 

kunskap till bolaget genom sin breda kompetens inom projektledning, prekliniska och 

kliniska studier samt hennes gedigna erfarenhet inom medicinsk information, 

registreringshandläggning och kvalitetsarbete. Hennes stora bredd inom 

läkemedelsutveckling i kombination med förmågan att få saker gjorda utan att tappa kvalitet 

och fokus kommer att utgöra en stor tillgång för Cyxone som just nu befinner sig i en otroligt 

spännande utvecklings- och tillväxtfas.” 
 

Christin kommer närmast från Teva Sweden, ett internationellt ledande läkemedelsbolag 

inom CNS, andningsvägar och onkologi. Hon påbörjar sin roll hos Cyxone senast den 2 

oktober 2020. 
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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 klinisk fas I, samt Rabeximod för 

ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North 

Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. 
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