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Hansa Medical utser Sam Agus till ny Chief Medical Officer 
 
Hansa Medical AB (publ), ett biopharmabolag som utvecklar innovativa 
immunmodulerande enzymer, meddelade idag rekryteringen av Sam Agus, MD, till 
ny medicinsk chef, Chief Medical Officer. 
 
Sam Agus har en bred erfarenhet från läkemedelsindustrin och kommer närmast från rollen 
som Chief Specialist, Medical Affairs Neurology vid H. Lundbeck A/S. Han har tidigare innehaft 
ledande befattningar inom flera läkemedelsföretag så som Shire, Solvay Pharmaceuticals och 
Abbott Laboratories. 
 
Han är legitimerad specialistläkare i neurologi och har lång erfarenhet av medicinsk strategi, 
tvärvetenskapligt ledarskap, medicinsk marknadsföring samt utformning av kliniska studier och 
produktlansering. Han har expertis från bland andra terapiområdena neurologi, psykiatri, 
gastroenterologi, kvinnors hälsa och sällsynta sjukdomar. 
 
Sam kommer i huvudsak att engageras i arbetet med Hansa Medicals primära 
läkemedelskandidat IdeS. IdeS är nu i sen klinisk utvecklingsfas med fokus på 
njurtransplantation av sensitiserade patienter. Han kommer att planera och genomföra 
aktiviteter mot målet att bygga en effektiv organisation för att stödja den övergripande 
företagsstrategin för förberedelser av lanseringen av IdeS på den globala marknaden. 
 
”Vi är mycket glada över att vi stärker vår organisation med Sam i denna mycket spännande 
utvecklingsfas för Hansa Medical. Hans erfarenhet från att bygga och leda starka team 
kommer att utgöra en central del i vår nästkommande fas mot kommersialisering av IdeS”, 
säger Göran Arvidson, VD Hansa Medical. Jag vill också tacka Steven Glazer för hans 
medverkan i utvecklingen av IdeS och Hansa Medical. Steven kommer även fortsättningsvis att 
fungera som strategisk rådgivare åt Hansa Medical. 
 
 
Om Hansa Medical AB 
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på utveckling av innovativa immunmodulerande 
enzymer för behandling av autoimmuna sjukdomar och transplantation. Bolagets primära 
läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för 
behandling av njurtransplantationspatienter. Bolagets utvecklingsportfölj innefattar även HBP, en 
diagnostisk biomarkör för prediktion av svår sepsis vid akutmottagningar som idag finns på marknaden. 
Företaget är baserat i Lund, Sverige. Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq 
Stockholm.	
 
Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 
2017 kl. 08:00 CET. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hansa Medical AB (publ) 
Göran Arvidson, VD 
Mobil: +46 706 33 30 42 
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com 
www.hansamedical.com 
 
 
 


