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Ny	  VD	  ska	  leda	  utvecklingen	  av	  läkemedel	  mot	  
kronisk	  inflammation	  

Styrelsen	  för	  Lipum	  AB	  i	  Umeå	  har	  utsett	  Dr	  Einar	  Pontén	  till	  ny	  verkställande	  direktör.	  

Einar	  Pontén	  har	  tidigare	  varit	  VD	  för	  SeQuant	  AB	  och	  Merck	  SeQuant	  AB.	  SeQuant	  hade	  sin	  
verksamhet	  i	  Umeå	  och	  lanserade	  framgångsrikt	  unika	  produkter	  till	  kromatografi	  för	  användning	  
inom	  bland	  annat	  life	  science.	  Detta	  ledde	  till	  att	  bolaget	  år	  2008	  köptes	  av	  den	  tyska	  kemi-‐	  och	  
läkemedelskoncernen	  Merck	  KGaA.	  	  

Einar	  har	  tidigare	  arbetat	  inom	  nuvarande	  AstraZeneca	  och	  han	  tog	  sin	  doktorsexamen	  vid	  Umeå	  
universitet.	  Under	  senare	  år	  har	  han	  arbetat	  som	  affärsutvecklare	  och	  coach	  till	  akademiska	  
nystartsbolag	  och	  han	  sitter	  i	  styrelsen	  för	  Spinchem	  AB	  och	  Biotech	  AB.	  

”Vi	  är	  väldigt	  glada	  över	  att	  kunna	  rekrytera	  en	  erfaren	  kraft	  då	  Lipum	  står	  inför	  en	  mycket	  
spännande	  utveckling”,	  säger	  styrelseordförande	  Ulf	  Björklund.	  

Einar	  Pontén	  kommenterar	  uppdraget,	  ”Lipum	  har	  en	  solid	  vetenskaplig	  grund	  för	  att	  ta	  fram	  ett	  
unikt	  läkemedel	  för	  sjukdomar	  som	  drabbar	  väldigt	  många”	  och	  tillägger	  "det	  är	  förstås	  en	  utmaning	  
men	  det	  gillar	  jag!"	  
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Om	  Lipum	  AB	  
Lipum	  är	  ett	  läkemedelsbolag	  med	  fokus	  på	  autoimmuna	  sjukdomar	  som	  ger	  upphov	  till	  kronisk	  
inflammation,	  t	  ex	  ledgångsreumatism.	  Bolaget	  har	  identifierat	  ett	  specifikt	  protein	  som	  orsak	  och	  
utvecklar	  därför	  ett	  nytt	  biologiskt	  läkemedel	  för	  behandling	  av	  sjukdomen.	  	  

Bolaget	  har	  sitt	  ursprung	  i	  akademisk	  forskning,	  i	  synnerhet	  vid	  Umeå	  universitet,	  och	  har	  för	  
närvarande	  sin	  verksamhet	  i	  Umeå	  Biotech	  Incubator.	  Forskarna	  som	  grundade	  bolaget	  och	  Almi	  
Invest	  AB	  är	  ägare.	  

	  


