Onxeo offentliggør ændring i bestyrelsen
 Patrick Langlois planlægger at fratræde som bestyrelsesformand i starten af 2016 af
personlige årsager
 Joseph Zakrzewski indtræder i bestyrelsen og ventes at blive udnævnt til ekstern formand i
2016
Paris (Frankrig), København (Danmark), 6. oktober 2015 – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ
Copenhagen: ONXEO), et innovativt biofarmaceutisk selskab med speciale i udvikling af lægemidler til
behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at Joseph Zakrzewski indtræder i
bestyrelsen som permanent observatør med henblik på at blive valgt som bestyrelsesmedlem og
ekstern bestyrelsesformand, forventeligt i starten af 2016. Patrick Langlois, den nuværende eksterne
bestyrelsesformand, har meddelt, at han fratræder som formand og bestyrelsesmedlem af personlige
årsager, og at han vil overdrage sine forpligtelser til Joseph Zakrzewski efter det bestyrelsesmøde, der
planlægges afholdt i slutningen af januar 2016.
Når Joseph Zakrzewski tiltræder som bestyrelsesformand, vil Danièle Guyot-Caparros, som er
bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen, blive udnævnt til Senior Independent Director
med ansvar for god selskabsledelse, især med hensyn til franske forhold.
Joseph Zakrzewski har over 25 års erfaring fra den globale lægemiddelbranche med fokus på USA, hvor
han har bestredet lederstillinger i offentlige og private selskaber samt inden for venturekapital. I løbet af
sin karriere har han oparbejdet ekspertise på flere områder, først som leder af den globale
forretningsudvikling hos Eli-Lilly og derefter i ledende stillinger i biotekselskaber (Reliant
Pharmaceuticals, Xcellerex og Amarin), hvor han opbyggede et indgående kendskab til den amerikanske
biotekverden, innovationsledelse og finansiering inden for sundhedssektoren. Joseph Zakrzewski er i dag
bestyrelsesmedlem i en række amerikanske og europæiske lægemiddelvirksomheder.
“Vi er glade for at byde Joseph velkommen til Onxeo. Hans erfaring med selskabsudvikling, hans indsigt i
den amerikanske lægemiddelindustri og finansverden er ganske imponerende, og det er mig en glæde at
overlade formandsposten til ham. Vi er overbeviste om, at Joseph vil tilføre stor værdi til bestyrelsen og
støtte direktionen i at opnå den vækst, som Onxeo fortjener. I de kommende måneder vil vi planlægge og
arbejde hen imod en smidig overgang i starten af 2016,” udtaler Onxeos bestyrelsesformand Patrick
Langlois. “Jeg har nydt at være vidne til og bidrage til Onxeos nye fokus på attraktive lægemidler til
behandling af sjældne kræftsygdomme. Jeg er yderst stolt af de resultater, vi i bestyrelsen har opnået
sammen med den daglige ledelse, og jeg vil gerne takke alle for deres tillid og engagement”.
Joseph Zakrzewski, permanent observatør i bestyrelsen og kommende formand for bestyrelsen i Onxeo,
tilføjer: “Onxeo er et yderst lovende selskab med en tydelig position på et attraktivt marked, en stor og
fremskreden pipeline og en stærk ledelse. Jeg er glad for at indtræde i Onxeos bestyrelse, hvis
medlemmer er yderst erfarne, og jeg er imponeret over det store engagement og den professionelle
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tilgang i selskabet. Jeg er overbevist om, at Onxeo har det, der skal til for at bygge en stor fremtid, og jeg
glæder mig til at blive en del af dette spændende eventyr, som jeg vil bidrage til på alle måder”.
Biografi:
Joseph Zakrzewski har mere end 25 års erfaring fra lægemiddelindustrien. Han startede sin karriere hos
Eli Lilly & Company i USA, hvor han startede som procesingeniør med ansvar for biologisk udvikling og
fremstilling (1988-1991); han blev derefter Senior Financial Analyst (1991-1993) og leder af produktion
og udvikling (1993-1995), derefter Manager og Director of Corporate Business Development (19952003), og endelig blev han udnævnt til VP Global Corporate Business Development (2003-2005). Han var
Chief Operating Officer hos Reliant Pharmaceuticals (2005-2007) og tiltrådte derefter som
administrerende direktør for Xcellerex (2007-2010). Fra 2010 til 2013 var han bestyrelsesformand og
administrerende direktør for Amarin Corporation (Irland), hvor han fortsat er bestyrelsesmedlem. Han
har også været venturepartner hos Orbimed Advisors, som er en af de førende venturekapitalfonde med
fokus på lægemiddelindustrien (2010-2011).
Joseph Zakrzewski er bestyrelsesmedlem i en række biotekselskaber i Europa og USA, både offentlige og
private. Disse omfatter Insulet Corporation, Amarin Corporation, Thrasos Therapeutics, Acceleron
Pharma, Gliacure Inc og SiteOne Therapeutics.
Joseph Zakrzewski er amerikansk statsborger og har en bachelorgrad i Chemical Engineering og en
masters-grad i Biochemical Engineering fra Drexel University i USA. Han har en MBA i finansiering fra
University of Indiana, USA.
Om Onxeo
Onxeos vision er at blive en global leder og pioner inden for kræftsygdomme med fokus på sjældne sygdomme
gennem udvikling af innovative behandlingsalternativer, der kan “gøre en forskel”. Onxeos medarbejdere arbejder
målrettet på at udvikle innovative lægemidler og give patienterne håb og samtidig væsentligt forbedre deres liv.
Væsentlige produkter i den sene udviklingsfase til behandling af sjældne kræftsygdomme:
®

Livatag (doxorubicin Transdrug™): Fase III i hepatocellulært karcinom
®
®
Validive (clonidin Lauriad ): Fase II i svær oral mucositis: Positive endelige resultater
nd
Beleodaq® (belinostat): Registered in the US in 2 -line treatment of peripheral T-cell lymphoma
For mere information henvises til hjemmesiden www.onxeo.com
Hvis du ønsker at modtage vores pressemeddelelser og nyhedsbreve, kan du tilmelde dig her:
http://www.onxeo.com/en/newsletter/
Følg os på twitter @Onxeo_
Disclaimer
Denne meddelelse indeholder udtrykkeligt eller underforstået visse fremadrettede udsagn vedrørende Onxeo og
dette selskabs aktiviteter. Sådanne udsagn er forbundet med visse kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre
faktorer, der kan bevirke, at Onxeos faktiske resultater, finansielle stilling, udvikling eller præstationer afviger
væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i
forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Onxeo afgiver denne meddelelse pr. dags dato og forpligter sig ikke
til at opdatere eventuelle fremadrettede udsagn heri som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller
andet. For en gennemgang af risici og usikkerheder, som kan bevirke, at Onxeos faktiske resultater, finansielle
stilling, udvikling eller præstationer afviger fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn, henvises til
afsnittet Risikofaktorer ("Facteurs de Risque") i 2014 Reference Document indsendt til AMF den 14. april 2015, som
er tilgængeligt på AMF's hjemmeside (http://www.amf-france.org) eller på Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com).
Kontaktpersoner:
Judith Greciet, administrerende direktør
j.greciet@onxeo.com
Nicolas Fellmann, CFO
n.fellmann@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00

Caroline Carmagnol og Florence Portejoie
onxeo@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59/+33 6 47 38 90 04
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