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Syndesi Therapeutics verwelkomt Jean Combalbert als Voorzitter van de Raad van
Bestuur.
België – [15 Mei 2018]– Syndesi Therapeutics SA, een nieuw biotechnologie bedrijf
gespecialiseerd in de ontwikkeling van therapieën voor cognitieve aandoeningen, kondigt
vandaag de benoeming van Dr. Jean Combalbert aan als bestuurder en voorzitter van de
Raad van Bestuur.
Dr Combalbert, zelf een succesvol entrepreneur met meer dan 20 jaar ervaring in de
pharmaceutische en biotech industrie, was CEO van Ogeda (voorheen Euroscreen) van
2006 tot de overname door Astellas Pharma Inc. in Mei 2017. Voor Ogeda was hij VP
Pharmaceutical Development bij Proteus SA (Nimes, Frankrijk), daarna voorzitter en CEO
van Entomed SA (Strasbourg, Frankrijk). Dr. Combalbert begon zijn carrière bij Sanofi en
Galderma in Frankrijk en de VS. Dr. Combalbert behaalde zijn PharmD en PhD aan de
Université de Pharmacie (Marseille, Frankrijk).
“Ik ben onder de indruk van de unieke samenwerking tussen UCB en het internationale
investeerderssyndicaat dat Syndesi heeft opgericht om nieuwe therapieën voor dementie
en cognitieve stoornissen te ontwikkelen. Ik verheug mij om met de Raad van Bestuur
samen te werken en het management te ondersteunen om het potentieel van SV2A
modulatoren voor de behandeling van cognitieve stoornissen aan te tonen.” Aldus Jean
Combalbert.
“Het is een groot genoegen om Jean op Syndesi’s Raad van Bestuur te verwelkomen,”zegt
Jonathan Savidge, CEO van Syndesi. “Het bedrijf kan van geluk spreken dat het een
voorzitter met de ervaring van Jean kan aantrekken. Ik kijk uit naar onze samenwerking
en om met het management van Syndesi het pro-cognitieve potentieel van SV2A
modulatoren aan te tonen.”
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Over Syndesi Therapeutics
Syndesi Therapeutics werd in 2017 opgericht om, met een exclusieve en wereldwijde
licentie van UCB, een reeks nieuwe, procognitieve SV2A modulatoren te ontwikkelen en
commercialiseren. Syndesi heeft als doel het originele werk van UCB verder te zetten en
het potentieel van deze SV2A modulatoren voor de behandeling van ziektes zoals
Alzheimer, dementie en cognitieve stoornissen bij schizofrenie verder te onderzoeken.
In Februari 2018 kondigde Syndesi een Serie A financieringsronde van 17 miljoen Euro
aan, geleid door Novo Seeds en Fountain Healthcare en met de samenwerking van JJDC,
SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie), V-Bio Ventures en Vives Fund.
Syndesi bevindt zich in het Centre d’Entreprises et d’Innovation (CEI) in Louvain-la-Neuve
en heeft ook een vestiging in de Johnson&Johnson Innovation, JLABS (JLABS@BE) in
Beerse. Meer informatie kunt u vinden op www.syndesitherapeutics.com.
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