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Hansa Medica l  utser Henk Doude van Troostwi jk t i l l  
V ice Pres ident, Commercia l  Operat ions 
 
Hansa Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets ledningsgrupp förstärks med 
Henk Doude van Troostwijk som Vice President, Commercial Operations. 
 
Henk kommer att fokusera på att vidareutveckla bolagets kommersiella bedömningar för 
huvudprojektet IdeS. Detta arbete innefattar aspekter kring marknadstillträde, prissättning och 
ersättningssystem. IdeS är nu i klinisk utvecklingsfas II med fokus på njurtransplantation av 
sensitiserade patienter. 
 
"Vi är mycket glada över att Henk ansluter sig till Hansa Medical, då vi nu börjar förbereda vår 
kommersialiseringsstrategi för IdeS", säger Göran Arvidson, VD Hansa Medical AB. 
 
Henk har betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom 
områdena transplantation och ovanliga sjukdomar. På senare tid har Henk erfarenhet som 
affärsområdeschef för onkologi- och transplantationsprodukter vid Genzyme samt senast som 
chef över affärsområdena Europa och tillväxtmarknader vid Raptor Pharmaceuticals, ett globalt 
biopharmabolag baserat i USA med fokus på ovanliga sjukdomar. Henk har en MBA från 
Henley Management College vid University of Reading, UK 
 
Förutom Henk består Hansa Medicals ledningsgrupp av: 
 
Göran Arvidson President and CEO 
Christian Kjellman  Senior Vice President, Research and Development 
Emanuel Björne  Vice president, Business Development and Investor Relations 
Steven Glazer  Vice President, Chief Medical Officer 
Eva-Maria Joed Vice President, Chief Financial Officer 
Lena Winstedt  Vice president, Project Management 
 
Om Hansa Medical AB 
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet 
IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential 
inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya 
antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av 
svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) 
är noterad på Nasdaq Stockholm. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Arvidson, VD, Hansa Medical AB (publ) 
Mobiltelefon: 0706-33 30 42 
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i 
enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 08.30. 


