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Ny VD i Respiratorius AB 
 
Jörgen Gustafsson har utsetts till ny verkställande direktör på Respiratorius AB (publ) från och 
med 8:e december 2008. 
 
Jörgen kommer närmast från tjänsten som Evaluation Director på AstraZeneca med ett globalt 
ansvar för utvärderingar av externa läkemedelssubstanser inom terapiområdet andningsvägar och 
inflammation.  
 
Jörgen har som Evaluation Director representerat AstraZeneca som affärskontakt vid externa 
möten och konferenser; lett globala utvärderingsgrupper inom AstraZeneca med fokus på 
kommersiella möjligheter inom andningsvägarnas sjukdomar såsom Astma och KOL; samt 
organiserat affärsmöten med Small /Mid-size och Big Pharma på global basis. Jörgen har som 
Evaluation Director varit ansvarig för utvärderandet av flera hundra externa biotech och farma 
projekt inom KOL och Astma. 
 
Jörgen har tidigare inom AstraZeneca ansvarat för upprättandet av vetenskapliga samarbeten och 
allianser inom terapiområdet andningsvägar och inflammation. I den rollen har Jörgen förhandlat 
fram mer än 150 samarbetsavtal med externa parter i USA, Japan och Europa, Dessförinnan har 
Jörgen gjort karriär på AstraZeneca som läkemedelskemist från forskare vid lab-bänken till 
projektledare och linjechef. Jörgen är Teknologie doktor i organisk kemi och har även innehaft 
forskartjänster på Pharmacia, Pharmacia & Upjohn och Active Biotech. 
 
"Respiratorius kommer framöver att fokusera på etablering av ett eller flera kommersiella 
industriella samarbeten med Mid-size / Big Pharma. Jörgen har med sin unika insikt i in- och 
utlicensiering av läkemedelssubstanser för behandling av sjukdomar i andningsvägarna en 
utmärkt bakgrund för Respiratorius. Han har dessutom god insikt i de globala strategierna och 
forskningen inom andningsvägarnas sjukdomar och han känner till flertalet av Mid-size /Big 
Pharma aktörerna ner på individnivå. Utöver kommersiella samarbeten har Jörgen också gedigen 
erfarenhet av akademiska samarbeten och allianser inom forskning och utveckling av läkemedel”, 
säger Christer Fåhraeus, Styrelseordförande i Respiratorius. 
 
”Att ta jobbet som Verkställande direktör på Respiratoius är ytterst spännande. Jag har med stort 
intresse studerat  Respiratorius portfölj och affärsplan. Jag är övertygad att Respiratorius unika 
substanser kommer att generera stort intresse från Big Pharma. Eftersom jag dagligen har jobbat 
med utvärderingar av läkemedel och läkemedelsskandidater så har jag god förståelse för vad Big 
Pharma söker. Denna kunskap kommer att vara en stor tillgång i mitt jobb som VD och i 
marknadsföringen av Respiratorius  läkemedelskandidater”, säger Jörgen Gustafsson. 
 
Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till Karin Wehlin för hennes förtjänstfulla insatser och önskar 
henne all lycka i sin nya roll som Marknadsdirektör för Wild Wonders of Europe Ltd. 
 
För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Christer Fåhraeus +46 705 60 90 00 
christer.fahraeus@respiratorius.com  
Besök även vår hemsida www.respiratorius.com  

 

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolagets unika verksamhet är fokuserad på en ny klass av 
patentsökta läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande terapier har en överlägsen 
förmåga att relaxera de små luftvägarna. Substanserna, som utnyttjar en helt ny 
verkningsmekanism, är framtagna i bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och 
försöksutrustning. Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet. 
 


