
 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Beactica avancerar onkologiprojekt med ny finansiering och väljer in 

Erik Walldén och Uli Hacksell i styrelsen 

 

Uppsala, Sverige, 6 november 2017 

 

Beactica, det Uppsala-baserade företaget som utvecklar nya läkemedel, meddelade i dag att 

de slutfört sin senaste finansieringsrunda och att de utnämnt Erik Walldén och Uli Hacksell till 

nya styrelsemedlemmar. Dessutom har Dong-A ST Co., Ltd (170900: Korea SE), ett 

koreanskt läkemedelsföretag och samarbetspartner till Beactica, blivit aktieägare i bolaget. 

Tillsammans stärker dessa förändringar Beacticas projekt inom läkemedelsutveckling och 

visar att bolaget har internationellt gångbara kompetenser inom området. 

 

De nya styrelsemedlemmarna har stor erfarenhet från life science- och läkemedels-

branschen. Erik Walldén har ansvarat för globala lanseringar av ett flertal nya teknologier och 

har framgångsrikt etablerat, utvecklat och börsnoterat flera företag under sina 30 år inom 

internationell life science. Han har haft ledande befattningar på företag såsom Gyros AB, 

Affibody AB, Biacore International AB, Pyrosequencing AB, PerSeptive Biosystems och 

Pharmacia. 

 

Uli Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet från ledande positioner inom FoU på 

stora läkemedels- och bioteknikföretag, bl.a. var han VD på två NASDAQ-listade företag: 

Cerecor Inc och ACADIA Pharmaceuticals Inc. Under sina 15 år på ACADIA ledde han 

företaget från ett privat start-up till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Dr Hacksell 

har också haft flera ledande positioner på Astra AB (nu AstraZeneca), bland annat president 

för Astra Draco, ett av Astras största forskningsbolag. Han har även bred styrelseerfarenhet 

från företag och organisationer, t.ex. InDex Pharmaceuticals AB, Läkemedelsverket och 

Uppsala Universitet. 

 

”Vi välkomnar Erik och Uli till Beacticas styrelse”, sa Dr Per Källblad, VD för Beactica. ”Deras 

omfattande erfarenhet kommer att vara mycket värdefull när Beactica nu tar nästa steg i sin 

strategiska utveckling mot att bli ett världsledande läkemedelsutvecklande bolag.” 

 

”Vi är också väldigt nöjda med utfallet av vår senaste finansieringsrunda, som blev mycket 

lyckad. Kombinerat med Dong-A ST’s nya aktieinnehav visar den på en betydelsefull potential 

i vår läkemedelsplattform.” 

 

Den nyligen slutförda nyemissionen, som tillförde ett flertal nya aktieägare, ger kapital som 

möjliggör ett avancemang av Beacticas utvecklingsprojekt mot cancer. Dong-A ST’s nya roll 

som aktieägare i Beactica bygger på det fleråriga samarbete och licensöverenskommelse för 

att utveckla nya cancerläkemedel som meddelades av de två företagen i oktober 2016. 

 

 

 

 



Om Beactica 

Beactica AB är ett forskningsföretag med en specialutvecklad teknologiplattform som 

effektiviserar framtagandet av nya läkemedel. Förutom att bedriva egna utvecklingsprojekt 

inom eftersatta sjukdomsområden erbjuder bolaget partnerskap till andra läkemedelsbolag 

som har behov att att identifiera nya läkemedel. Bolaget grundades 2006 utifrån forskning vid 

Uppsala universitet och har etablerat sig som världsledande avseende fragment-baserad 

läkemedelsutveckling med hjälp av SPR biosensor-baserad teknik.  

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

Beactica AB kontakt 
Per Källblad M.Sc. Ph.D. 
CEO 
per.kallblad@beactica.com 
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