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Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny
styrelseledamot
Lund, Sverige, 3 december 2020 –Xintela AB (publ) meddelar att
Maarten de Château har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget.
Xintelas styrelse kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser
Maarten till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden
kommer Maarten att adjungeras till kommande styrelsemöten.
Maarten de Château är för närvarande VD för Sixera Pharma och Buzzard Pharmaceuticals. Han är
styrelseordförande i Atrogi och i styrelserna för OxThera, Amarna Therapeutics, Beactica och Cavis
Technologies. Maarten var medgrundare och VD för Cormorant Pharmaceuticals - ett bolag som
utvecklade en terapeutisk antikropp inom immun-onkologi och som förvärvades av Bristol-Myers
Squibb 2016. Tidigare har Maarten varit medicinsk chef på Swedish Orphan Biovitrum, arbetat med
klinisk utveckling på Sanofi och som finansanalytiker i fem år. Maarten har läkarexamen och
doktorsexamen från Lunds universitet.
- Det gläder mig att Maarten de Château har accepterat att gå med i vår styrelse. Maarten kommer
att bidra starkt till styrelsearbetet, speciellt för vår onkologiverksamhet. Hans erfarenhet av
partnerskap inom branschen och av finansiering kommer att vara av stort värde för Xintela. Jag ser
fram emot att arbeta med vår nya och förstärkta styrelse när vi utvecklas vidare mot kliniska
studier och kommersialisering, säger Xintelas styrelseordförande Gregory Batcheller.
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Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den
patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och
mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra
stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att
stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för
produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I
onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive
glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm
sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

