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Cyxone rekryterar nyckelpersoner till sitt kliniska 
utvecklingsteam  
 

Cyxone meddelar idag att företaget har rekryterat Anna Polak och Levente Dajka till 

bolagets kliniska utvecklingsteam. Båda kommer att bidra med stor kunskap inom 

ledning av kliniska prövningar. Deras initiala fokus kommer att ligga på 
förberedelserna av den planerade fas 2-studien som ska undersöka den kliniska 

effekten av Rabeximod vid reumatoid artrit, vilken är planerad att starta under 2021. 

 
Anna Polak har en examen i farmaci från Medical University i Warszawa och över 15 års 

erfarenhet av att leda globala kliniska prövningar från kontraktforskningsbolag (CRO), 

hela vägen från protokolldesign till avrapportering av studieresultaten. Hon har 

omfattande erfarenhet av att organisera globala multicenterstudier – den mest 
omfattande utfördes i 24 länder vid 200 studiecenter. Anna Polak har koordinerat elva 

kliniska fas 2-studier inom sällsynta sjukdomar och immunologiska indikationer såsom 

reumatoid artrit. 
 

Levente Dajka har över 20 års erfarenhet från preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling 

samt uppföljningsstudier av läkemedel som erhållit marknadsgodkännande. Han har en 

examen i biologi från University of Pécs i Ungern. Levente Dajka har tidigare arbetat med 

projekt för utveckling av läkemedelsbehandlingar inom såväl läkemedelsindustrin som på 

kontraktsforskningsbolag och han har lett globala team för kliniska prövningar i USA, EU 

och Asien med inriktning på multipel skleros, reumatoid artrit och andra immunologiska 
indikationer, samt inom onkologi och mag-tarmsjukdomar. 

 

”Jag är glad att välkomna Anna Polak och Levente Dajka till Cyxones utvecklingsteam. De 
har båda stor erfarenhet från alla steg i klinisk läkemedelsutveckling på global nivå. Deras 

bakgrund inom immunologiska sjukdomar i allmänhet, och inom multipel skleros och 

reumatoid artrit i synnerhet, kommer att vara av stort värde när vi nu ökar våra aktiviteter 
för att förbereda en regulatorisk ansökan inför den planerade kliniska fas 2-studien av 

Rabeximod i reumatoid artrit”, säger Tara Heitner, VD på Cyxone. 
 
Kontakt  

Tara Heitner, VD 

Tel: 070 781 88 08 
E-post: tara.heitner@cyxone.com 
 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och 
prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin 
natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker 
och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs 
i detta pressmeddelande. 
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Om Cyxone 

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar 
sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid 

artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som 

orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som 

behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 
1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 

503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.  

http://www.cyxone.com/

