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Ny styrelseledamot  
 
 
Rolf Lood, PhD, Associate professor, Forskningsgruppledare vid Lunds 
universitet och Vice President R&D för Genovis AB, föreslås bli ny 
styrelseledamot i SelectImmune Pharma efter Björn Wullt som utryckt 
önskemål om att få dra sig tillbaka för att fokusera på sitt kliniska arbete. 
 
Rolf Lood, som erhöll sin MSc i Biomedicin vid universitetet i Lund och gjorde sin 
Post Doc vid Rockefeller University i New York, föreslås bli ny styrelseledamot i 
SelectImmune Pharma AB. Rolfs forskning fokuserar på experimentell 
infektionsmedicin, bl.a. med inriktning på de molekylära mekanismerna bakom 
spridning av antibiotikaresistens genom bakteriofager. Rolf Lood har publicerat ca 30 
vetenskapliga artiklar och står bakom 3 patent. 
 
Rolf Lood föreslås efterträda Björn Wullt, som rent praktiskt haft svårt att kombinera 
sitt arbete som styrelseledamot i SelectImmune Pharma med sin kliniska gärning och 
därför utryckt önskemål om att beredas möjlighet att kunna fokusera på den senare. 
 
”Jag skulle se det som en förmån att få vara med och utveckla den fantastiska 
forskning som SelectImmune Pharma baseras på, till läkemedel som kan bota stora 
patientgrupper”, säger Rolf Lood. 
 
”Ibland räcker dessvärre inte tiden till. Som stor aktieägare i SelectImmune Pharma, 
är jag glad att en så välmeriterad och kompetent person som Rolf Lood har uttryckt 
intresse av att ersätta mig i SelectImmunes styrelse när jag fokuserar på min kliniska 
gärning”, säger Björn Wullt.  
 
”Vi är oerhört glada att SelectImmune får del av Rolf Loods kunskap inom 
infektionsmedicin som kommer att vara värdefull för vår utveckling”, säger Catharina 
Svanborg, styrelseordförande i SelectImmune Pharma. 
 
Styrelsen i SelectImmune Pharma AB kommer inom kort att kalla till en extra 
bolagsstämma och inför denna föreslå att Rolf Lood väljs in som ny styrelseledamot i 
bolaget. 
   
 



För mer information, kontakta: 
Catharina Svanborg  
Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB 
Tel: +46-709 42 65 49 
E-post: Catharina.Svanborg@med.lu.se 
 
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. 
Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av 
immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika. 
 


