
                                                                                      

 

 
 

InDex Pharmaceuticals stärker organisationen med Eva 
Arlander som Chief Development Officer samt presenterar 
förändringar i ledningsgruppens sammansättning 
 
2 maj 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har 
engagerat Eva Arlander som Chief Development Officer. Eva kommer även att ingå i 
bolagets nya ledningsgrupp, tillsammans med tf. VD och Chief Financial Officer Johan 
Giléus, Chief Medical Officer Anders Bröijersén samt Chief Scientific Officer Charlotte 
Admyre.   
 
Eva Arlander är apotekare och disputerad i klinisk farmakologi och har tidigare haft ledande befattningar 
på bland annat Astra Zeneca, Medivir och Affibody med huvudfokus på klinisk utveckling, och har även varit 
enhetschef på Läkemedelsverket.  
 
Anders Bröijersén, som tidigare innehaft rollen som Senior Medical Director Clinical Operations på InDex, 
tar över som Chief Medical Officer efter Thomas Knittel som kommer fortsatt vara ansluten till bolaget som 
Senior Medical Consultant.  
 
Charlotte Admyre har arbetat på InDex under många år och innehaft flera nyckelroller inom forskning och 
utveckling, business development och investor relations. 
 
“Jag vill varmt välkomna Eva till InDex och ledningsgruppen,” säger Johan Giléus, tf. VD för InDex 
Pharmaceuticals. “Jag är glad att InDex har kunnat attrahera en sådan kvalificerad och kompetent 
medarbetare, och jag ser mycket fram emot arbetet tillsammans med InDex nya ledningsgrupp när vi nu tar 
cobitolimod genom fas III och mot marknad.” 
 
 
För mer information: 
Johan Giléus, tf. VD 
Tel: +46 8 122 038 50  
E-post: johan.gileus@indexpharma.com 
 
 
Offentliggörande 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2022 
kl. 11:45 CET. 
 
Kort om InDex Pharmaceuticals 
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska 
behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som 
utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en 
funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av 
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med 
potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.  
 
InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth 
Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 
576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv. 


