PRESS RELEASE

Hansa Biopharma utser Achim Kaufhold till CMO för att
stödja expansionen utanför transplantationsområdet
Hansa Biopharma utser professor Achim Kaufhold, M.D., en mycket
erfaren senior ledare inom immunologi, infektionssjukdomar och
cancer, till Chief Medical Officer. Achim Kaufhold tillträder den 1 juni
och kommer att vara medlem i verkställande ledningen. Han kommer
att stödja bolagets expansion utanför transplantationområdet och
rapportera till Søren Tulstrup, VD och koncernchef.
Lund, 29 maj, 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik för
sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolaget har utsett professor Achim
Kaufhold, en industriellt mycket erfaren senior ledare inom immunologi, infektionssjukdomar
och onkologi, till Chief Medical Officer (CMO). Achim Kaufhold tillför omfattande erfarenhet av
att ta produkter från tidig upptäckt, genom utvecklingfaserna till marknaden. Han kommer
närmast från rollen som CMO och medlem av verkställande ledningen på Basilea
Pharmaceutica i Schweiz.

”Jag är mycket glad över att vi har lyckats attrahera Achim Kaufhold till rollen som CMO”, säger
Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma. ”2020 kommer att bli ett
transformativt år för vårt företag med ett potentiellt marknadsgodkännande i EU av imlifidase
vid njurtransplantation och övergripande resultat från den första fas 2-studien inom
autoimmuna sjukdomar.
Achim Kaufholds omfattande internationella erfarenhet från läkemedelsindustrin, liksom hans
meritlista där han framgångsrikt tagit produkter hela vägen från laboratoriet till patienten,
kommer att addera ett avsevärt värde till vårt team”.
”För mig känns det spännande att börja på Hansa Biopharma, och jag är verkligen imponerad
av vetenskapen och potentialen som den immunmodulerande enzymtekniken erbjuder inom
ett brett spektrum av indikationer”, säger Achim Kaufhold.
”Jag ser fram emot att bidra till vidareutvecklingen av ett bolag i kommersiell fas och hjälpa till
att tillämpa den unika teknologiplattformen också bortom njurtransplantation”.
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