Bo Öberg ny styrelseledamot i Clanotech

STOCKHOLM, March 25, 2010 /PRNewswire/ -- Clanotech AB, ett av Karolinska Developments
portföljbolag, har utsett Bo Öberg till ny styrelseledamot. Bo Öberg har över 40 års erfarenhet inom
läkemedelsutveckling och är en av grundarna till det börsnoterade Medivir AB.
"Vi är glada över att få Bo Öberg till Clanotechs styrelse och jag ser fram emot att han aktivt kommer att
bidra till bolagets fortsatta utveckling", säger Patrizia Caldirola, VD Clanotech AB.
"Bo Öbergs mångåriga erfarenhet inom läkemedelsutveckling kommer att vara av stort värde för Clanotech i
takt med att bolaget närmar sig senare kliniska utvecklingsfaser. Hans kunskaper kommer att underbygga
bolagets utveckling och därmed ytterligare stärka Karolinska Developments portfölj", kommenterade Conny
Bogentoft, VD Karolinska Development.
Bo Öberg, PhD, Adj Prof, är VD för Medivir HIV Franchise AB. Han är en av grundarna till det
börsnoterade Medivir AB, och har haft ett flertal ledande befattningar samt styrelseuppdrag för bolaget,
inklusive styrelseordförande mellan 1992-1996. Vidare var han "Senior Director of Antiviral Therapy R&D"
på Astra mellan 1978-1988 och har totalt över 40 års erfarenhet från ledande positioner inom
läkemedelsutveckling.
Bo har även varit styrelseledamot i Clean Chemical Sweden AB, BioAgri AB, Agrivir AB samt Accuro
Immunology AB. Han har även varit, och fortsätter som, rådgivare inom ett antal "scientific advisory
committees", han är ordförande för "the Advisory Board of the RAPID Centre" samt medlem i "the
Advisory Board of the Centre for Infectious Medicine". Han var tidigare styrelseledamot i "Swedish
Research Council for Medicine" samt "the International Society for Antiviral Research". Han har även varit
medlem I "the Committee on Biotechnology of the Swedish Board for Technical Development", "WHO
Advisory Group on Antiviral Chemotherapy" samt är medlem I "the Royal Society of Sciences in
UppsalaW.
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Om Clanotech
Clanotech är ett privatägt företag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer och åldersrelaterad
synnedsättning. Clanotech ingår i Karolinska Developments bolagsportfölj. http://www.clanotech.se
Om Karolinska Development
Karolinska Development är ett av Europas ledande företag inom tidig utveckling av läkemedel och
medicinteknik. Tillsammans med framstående innovatörer i Norden, skapar Karolinska Development
livskraftiga företag med målet att utveckla unika behandlingar med stort medicinskt och kommersiellt värde.
Karolinska Development har sedan 2003 byggt en portfölj med ett fyrtiotal bolag, varav 12 av bolagens
projekt är i klinisk utvecklingsfas.
Vidare är totalt 19 projekt potentiella "first in class".
http://www.karolinskadevelopment.com

