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Lipigons VD Stefan K Nilsson har blivit
invald i European Lipoprotein Club
Lipigons VD Dr. Stefan K Nilsson väljs in i The European Lipoprotein Club (ELC), det äldsta och mest
aktiva europeiska nätverket inom lipidfältet. ELC etablerades 1977 för att främja samarbete och utbyte
av idéer inom grundforskning och klinisk forskning på lipoproteiner (blodfettskomplex).
ELC utgörs av över 500 forskare från fler än 20 länder i Europa och världen och antalet medlemmar
växer varje år. I nätverket ingår grundforskare och kliniker som bedriver forskning på lipoproteiner.
Nätverket stärks och växer genom att nya kontakter etableras vid ELC-möten och berikas av utbyten
av idéer, forskningsmaterial, tekniker och unga gästforskare.
”Det här är ett välkommet erkännande av vår forskning och det känns fantastiskt att få ta plats i detta
forum för världsledande forskning. Detta är inte bara ett privilegium för mig personligen i egenskap av
lipidforskare utan också till stor fördel för Lipigon – både för befintliga och framtida
läkemedelsprogram”, säger Dr. Stefan K Nilsson, VD för Lipigon.
(Detta är en sammanfattning av engelska pressmeddelandet ” LIPIGON CEO AND CO-FOUNDER
STEFAN K NILSSON HAS BEEN ELECTED COMMITTEE MEMBER OF PRESTIGOUS
EUROPEAN”, 2017-12-09)

Om Lipigon Pharmaceuticals AB
Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter,
s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå
Universitet. Lipigon fokuserar primärt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på
nischindikationer, men på sikt har Bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom
området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNAläkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut
andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med
Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i
samarbete med HitGen, Inc.
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