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Xintela föreslår Thomas Eldered som ny 
styrelseledamot
Större aktieägare i Xintela AB (publ) föreslår att bolagets aktieägare väljer Thomas 
Eldered till ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman som hålls den 28 
november 2022.

Styrelsen offentliggör idag förslag gällande val av styrelseledamot vid extra bolagsstämma 
som hålls den 28 november 2022. Bolagets största aktieägare föreslår att Thomas 
Eldered väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Thomas Eldered, född 1960, är grundare och huvudägare till Flerie Invest AB som innehar 
40,7 procent av aktierna och rösterna i Xintela. Thomas Eldered var också medgrundare 
till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var verkställande direktör. Han är 
för närvarande styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV, NorthX Biologics AB och 
Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i bland annat Buzzard Pharmaceuticals AB, 
Chromafora AB, Flerie Invest AB, Kahr Bio Ltd, Nanologica AB, Toleranzia AB och Sixera 
Pharma AB. Thomas är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

"Thomas är en av Sveriges mest framgångsrika och erfarna entreprenörer, ledare och 
investerare inom life science. Det är en bekräftelse på Xintelas utmärkta tillväxt och utveckling 
att Flerie Invest och Thomas har anslutit sig till oss i vår strävan att uppnå betydande 
milstolpar framåt. Det är ett stort nöje att välkomna Thomas till vår styrelse på hela företagets 
vägnar”, säger Xintelas styrelseordförande Gregory Batcheller.
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Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi 
baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala 
stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin 
α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den 
patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för 
behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska 
studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som 
drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade 
behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och 
hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och 
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 8-463 
80 00, .certifiedadviser@penser.se
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