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Beactica Therapeutics tillsätter kemichef samt två nya styrelseledamöter för att 

stärka sitt strategiska fokus på cancer 

 

Beactica Therapeutics AB, det Uppsala-baserade läkemedelsutvecklingsföretaget, 

meddelade i dag att de tillsatt en ny kemichef samt utnämnt två nya styrelseledamöter. 

Rekryteringarna är gjorda för att stärka organisationen och bolagets strategiska fokus 

på utveckling av nya läkemedel mot cancer.  

Peter Brandt PhD anställs som kemichef. Han tillför mer än 20 års erfarenhet av 

industriell läkemedelsutveckling från ledande positioner från AstraZeneca, 

institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala University, KDev Exploratory (Karolinska 

Development), Beactica, Biovitrum och Karo Bio. Peter är uppfinnare på tjugo 

publicerade patentansökningar för nya läkemedel och författare till mer än femtio 

vetenskapliga artiklar i referentgranskade tidskrifter. Peter gjorde sin postdoc vid den 

Kungliga Danska Farmaciskolan i Köpenhamn och har en doktorsexamen i organisk 

kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

Nytillskotten i Beacticas styrelse är Christina Herder och Ted Fjällman. Christina 

Herder PhD har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och 

affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes erfarenhet omfattar exekutiva 

roller på bland annat Medivir, Modus Therapeutics, Swedish Orphan Biovitrum AB 

(Sobi) och Biovitrum. Christina är också styrelseledamot för PCI Biotech Holding, 

Idogen and Elicera Therapeutics. Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet. 

 

 

 

 



Ted Fjällman PhD är Partner på Flerie Invest. Han var VD på Prokarium mellan 2014–

2021 och är också styrelseledamot på Amarna Therapeutics samt exekutiv direktör på 

Tekiu Ltd. Teds tidigare uppdrag spänner från klinisk forskare på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset till strategisk konsult på Kungliga Ingenjörsvetenskaps-

akademien. Ted har en doktorsexamien i bioteknik och immunologi från universitetet i 

Guelph i Canada. 

“Det är med stor glädje som vi välkomnar Peter Brandt som kemichef samt Christina 

Herder och Ted Fjällman till styrelsen.” säger Dr Per Källblad, VD för Beactica 

Therapeutics. “Deras ansenliga erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla när vi 

nu växlar upp mot nya mål i vår kamp mot cancer.” 

Om Beactica Therapeutics 

Beactica Therapeutics AB är ett Uppsala-baserat företag som utvecklar läkemedel 

med målet att bekämpa cancer. Beactica utvecklar sin portfölj av banbrytande 

substanser mot cancer genom att synergistiskt tillämpa sin specialiserade 

teknikplattform över flera småmolekylmodaliteter, såsom allostera modulatorer, 

inhibitorer av protein–protein-interaktioner och målriktade nedbrytare (PROTACs). 

Mer information om Beactica finns på www.beactica.com.  
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