
 
 

RUNE NORDLANDER 

Född 1956. 

 

Styrelseordförande sedan 2010. 

 

Bakgrund 

Rune Nordlander är partner och grundare av Första Entreprenörsfonden där han sedan 2006 

investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och 

VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit 

dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i Acando). 

 

Utbildning  

Civilingenjörsexamen, KTH. Executive MBA, Uppsala universitet. 

 

Övriga uppdrag  

Styrelseordförande CombiQ, Neodev, Speedment och Zigrid 

Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden, Virtual E-training samt HumanCap Nordic. 

 

Innehav 1 jan 2019  

1 865 944 aktier(privat och genom bolag) 

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men 

beroende i förhållande till större aktieägare 

  



 
 

CHARLOTTA LILJEBRIS 

Född 1964.  

 

Styrelseledamot sedan 2017. 

 

Bakgrund  

Charlotta Liljebris är FoU chef på Xspray Pharma. Charlotta har doktorerat i läkemedelskemi 

och har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit 

ansvarig för affärsutveckling på Orexo, vice vd för utveckling på Aprea med fokus på 

onkologiprojekt och projektledning på Biovitrum. Charlotta har erfarenhet från flera tidigare 

styrelseuppdrag inom Life Science. 

 

Utbildning  

Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet 

 

Övriga uppdrag  

- 

 

Innehav 1 jan 2019  

- 

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i 

förhållande till större aktieägare. 

  



 
 

FREDRIK LEHMANN 

Född 1976. 

 

Bakgrund 

Fredrik Lehmann är disputerad läkemedelskemist och har över 15 års erfarenhet av 

läkemedelsutveckling. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT 

Chemistry och Recipharm, samt startat och drivit en handfull bolag inom Life Science. 

 

Utbildning  

MSc i kemi Uppsala universitet, PhD läkemedelskemi Göteborgs Universitet 

 

Övriga uppdrag  

VD EpiEndo 

Forskningschef Oncopeptides 

Oberoende konsult inom CMC 

 

Innehav 1 jan 2019  

- 

 

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare. 

  



 
 

JAN-ERIK NYSTRÖM   

Född 1953. 

 

Bakgrund 

Jan-Erik har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom industriell läkemedels-

forskning inklusive 21 år från AstraZeneca i roller som chef för läkemedelskemi och 

forskningschef för den svenska forskningsorganisationen inom CNS och Pain Control.  

Jan-Erik har mångårig erfarenhet av arbete inom olika ledningsgupper och styrelser. Sedan 

2012 arbetar han fristående genom sitt bolag Alveiro LifeScience med olika uppdrag inom 

Life Science-sektorn.  Jan-Erik engageras regelbundet som bedömare av läkemedelsprojekt åt 

läkemedelsbolag och anslagsgivande myndigheter. Kompetensområden av särskild tyngd är 

tidig läkemedelsutveckling och då särskilt läkemedelskemi och immaterialrättigheter.  

Jan-Erik har även gedigen erfarenhet inom farmakologi, CMC, toxikologi, affärsutveckling, 

licensiering och klinisk utveckling. 

 

Utbildning  

Civilingenjörsexamen Kemi, TeknD och Docent Organisk Kemi, KTH.  

 

Övriga uppdrag  

VD i Alveiro AB 

Styrelseorförande i TIRmed Pharma.  

Styrelsemedlem i ”Stiftelsen Gunnar och Elsa Jäderlunds Minne”  

 

Innehav 1 jan 2019  

- 

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. 
 

 


