Solna, 18 maj 2018

Helena Jansson utsedd till ny VD för Pharmanest
Styrelsen för Pharmanest AB, ett svenskt privatägt läkemedelsbolag, har utsett Helena Jansson till ny VD
för bolaget. Hon ersätter Gunilla Lundmark som har varit Pharmanests VD sedan 2011. Helena Jansson
kommer senast från ledande positioner inom Medivir och BioPhausia där hon har varit anställd sedan
2000. Hon har en bred och mångårig erfarenhet från läkemedelssektorn med fokus på
kommersialisering och affärsutveckling av läkemedelsportföljer.
”Genom att utse Helena Jansson till VD har Pharmanest fått en ledare av verksamheten med en mycket
stark bakgrund att ta ett läkemedelsbolag från dess forskningsfas till kommersiell verksamhet. Jag är
mycket glad att välkomna Helena till Pharmanest. Helenas breda branschkompetens och erfarenhet
kommer att bidra till att stärka och bredda bolagets vetenskapliga och kommersiella ställning. Jag vill
samtidigt passa på att tacka Gunilla Lundmark för hennes värdefulla insatser för bolaget och önskar
henna lycka till i framtiden, säger Håkan Wallin, styrelseordförande i Pharmanest”.
Pharmanest tog ett viktigt steg i sin utveckling under senare delen av 2017 då ett licensavtal ingicks med
läkemedelsbolaget Gedeon Richter, som är ett ledande bolag inom kvinnohälsa i Europa. Avtalet ger
Gedeon Richter rätt att kommersialisera Pharmanests första produkt SHACT i Europa, Latinamerika och
vissa andra geografiska marknader. SHACT är en patenterad formulering av lidokain som möjliggör
topikal smärtlindring av slemhinnor och den är primärt för indikationen smärtlindring i samband med
spiralinsättning.
För ytterligare information kontakta:
Håkan Wallin, styrelseordförande, Pharmanest AB
Tel: +46 708 206 594
E-mail: hakan.vallin@telia.com
Helena Jansson, nytillträdd VD, Pharmanest AB
Tel: +46 70 879 77 96
E-mail: helena.jansson@pharmanest.se

Om Pharmanest:
Pharmanest (Solna, Sverige) är ett läkemedelsföretag specialiserat på utveckling av produkter för
lokalbedövning inom obstetrik och gynekologi. Bolagets första produkt, SHACT, är en patenterad
formulering av lidokain för smärtlindring av slemhinnor, utvecklad primärt för indikationen smärtlindring
i samband med spiralinsättning. SHACT har avslutat en pivotal studie i EU och en fas III-studie i USA är
under planering. Bolaget förväntar att skicka in en ansökan om marknadsgodkännande under 2018 för
marknadsföring av SHACT i Europa.

