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Sanionas styrelseordförande J. Donalds deBethizy och VD Rami Levin
samt andra styrelseledamöter och ledande befattningshavare förvärvar
aktier i ordinarie börshandel
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta
sjukdomar, meddelar idag att styrelsens ordförande, VD och andra ledamöter i styrelsen och
ledningsgruppen har förvärvat 70 429 aktier i bolaget i ordinarie börshandel för totalt 1,5 miljoner
SEK.
Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy har köpt 12 500 aktier i bolaget, en investering om totalt 262 795 SEK.
Koncernchef och VD Rami Levin har köpt 10 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 208 400 SEK. Utöver det har
sammanlagt 47 929 ytterligare aktier förvärvats av övriga medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen. Alla transaktioner
har gjorts i ordinarie börshandel genom etablerade aktiemäklare under perioden 17 mars 2021 till 18 mars 2021.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post:
trista.morrison@saniona.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 mars 2021 kl. 17:30 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för
patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i
mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av
okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett
bibliotek som nu omfattar mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer – en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass
som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar,
och SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, avanceras i prekliniska studier. Under ledning av
ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och håller på
att bygga upp företagets huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm
Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

