28 april 2021

Stayble förstärker sitt team genom rekrytering av
VP CMC och Regulatory Affairs
Stayble Therapeutics meddelade idag att bolaget förstärker sitt team genom rekrytering av
Dr. Sara Richardson i den nyskapade rollen VP CMC and Regulatory Affairs. Dr. Richardson
kommer främst att arbeta med bolagets fortsatta kliniska utveckling, speciellt med
tillverkningsfrågor (CMC), regulatoriska frågeställningar och interaktioner myndigheter.
”Dr. Richardson kommer att ha en central roll i bolaget framför allt i den fortsatta kliniska utvecklingen av vår
läkemedelskandidat STA363. Det känns mycket roligt att få välkomna Dr. Richardson till teamet där hennes
expertis och erfarenhet kommer att vara väldigt värdefulla för våra planer framöver”, säger Andreas Gerward, VD
på Stayble.”
Dr. Richardson har doktorerat i analytisk kemi vid Lunds universitet och har haft en lång karriär på AstraZeneca där
hon arbetat med forskning, utveckling och ledarskap. Hon kommer senast från en roll med ansvar för
tillverkningsfrågor (CMC) i utvecklingen av läkemedelskandidater i klinisk fas. Rollen inkluderade även ansvar för
strategiutveckling, utkontraktering av klinisk tillverkning samt regulatoriska ansökningar till europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA och amerikanska FDA. Tidigare roller som Dr. Richardson haft innefattar ledare för
grupper med ansvar för formulerings- och analysutveckling i klinisk fas samt olika forskarroller i läkemedelsprojekt
genom hela den kliniska utvecklingsfasen från Fas 1 till Fas 3.
Dr. Richardson tillträder sin position hos Stayble den 1 juli 2021.
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Om Stayble Therapeutics AB
Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad
ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat.
Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har
nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att
utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller epost ca@mangold.se. Mer information finns på http://www.staybletherapeutics.se/.
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