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Cyxone utser Carl-Magnus Högerkorp till permanent VD 

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har utsett Carl-Magnus 
Högerkorp som permanent VD. Carl-Magnus Högerkorp har haft rollen som tillförordnad VD 
sedan den 20 juni 2022. 

I Cyxones fortsatta arbete att förstärka och utveckla bolaget så tog styrelsen beslutet att utse Carl-
Magnus som permanent VD. Carl-Magnus har varit en viktig del av bolaget sedan han började som 
COO och har varit en drivande faktor i värdebyggandet kring projekten.  Innan Carl-Magnus 
började på Cyxone 2021 hade han flertalet ledande roller i olika biotech-bolag i Lund. Han 
arbetade som forskningschef på Xintela som fokuserar på regenerativ medicin och onkologi. Efter 
detta axlade Carl-Magnus rollen som VD för start-up-bolaget Edvince AB och deras stroke-
läkemedel i klinisk fas. De senaste erfarenheterna har han från sin tid som VD på Canimguide 
Therapeutics AB som utvecklar ett koncept inom immunonkologi i klinisk fas. Under 2021 satt 
Carl-Magnus som VD i ImModulate Pharma AB, vilket han även var med och grundade. 
 
”Styrelsen är glada att Carl-Magnus Högerkorp nu accepterat att bli permanent VD för Cyxone. Det 
strategiska samarbetet, som är VD:s och styrelsens viktigaste uppgift, har stärkts de senaste 
månaderna och utvecklats i riktning emot att skapa nya affärer.” kommenterar Cyxones 
styrelseordförande Bert Junno  
 
”Jag är mycket glad över att få förtroendet att fortsätta att jobba med Cyxone i denna roll. Cyxone 
och deras spännande projekt inom immunmodulering har intresserat mig sedan några år. Det är 
naturligtvis oerhört roligt att nu få vara med och fortsätta utveckla dessa projekt, blicka framåt 
och fånga upp de otroliga möjligheter som finns inneboende.” säger Carl-Magnus Högerkorp, VD 
för Cyxone 
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Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande 
behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-
läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-
läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. 
För mer information, besök www.cyxone.com 
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