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Doug Kohrs benoemd tot lid van de raad van bestuur van Sequana Medical
Zeer ervaren Amerikaanse medtech-leider met meer dan 40 jaar ervaring
Gent, België – 19 juli 2022 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de "Vennootschap" of
"Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting in
leveraandoeningen en hartfalen, kondigt vandaag de benoeming aan van Doug Kohrs als onafhankelijk nietuitvoerend bestuurder van de Vennootschap. De heer Kohrs is een zeer ervaren Amerikaanse executive met
meer dan 40 jaar staat van dienst in de sector van medische toestellen.
“Doug Kohrs brengt enorme ervaring mee naar onze raad van bestuur vanuit zijn vele rollen als oprichter en
directeur van toonaangevende medische technologiebedrijven,” zei Pierre Chauvineau, Voorzitter van de raad
van bestuur bij Sequana Medical. “De komst van Doug is perfect getimed, nu we toewerken naar de
commerciële lancering van alfapump® in Noord-Amerika en onze ambitie om in de VS een beursnotering te
krijgen. Zijn uitgebreide ervaring met het uitbouwen van succesvolle medtechbedrijven, met meerdere
financieringen en strategische transacties zal van onschatbare waarde zijn nu we ons bedrijf verder laten
groeien.”
Mr. Kohrs added: “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de Sequana Medical raad van bestuur en het
managementteam om de alfapump- en DSR-behandelingen met succes naar patiënten in nood te brengen.
Medicatie-resistente vochtoverbelasting is een grote uitdaging, vooral in de VS, waar NASH een toenemend
probleem is en elk jaar 200.000 hartfalenpatiënten herhaaldelijk in het ziekenhuis worden opgenomen met
vochtoverbelasting. Op basis van ervaringen van patiënten en klinische studieresultaten, geloof ik dat Sequana
Medical goed gepositioneerd is om deze patiënten te helpen.”
De heer Kohrs is momenteel de president en CEO van Responsive Arthroscopy, een bedrijf dat hij heeft
opgericht en dat zich richt op innovatieve chirurgische oplossingen voor orthopedische chirurgiecentra. In 2013
richtte hij ook Responsive Orthopedics op, een op waarde gebaseerd bedrijf in medische toestellen, waar hij
CEO was tot het in juni 2016 werd overgenomen door Medtronic. Van 2006 tot 2012 was hij CEO en president
van Tornier NV, en van 1999 tot 2005 was hij CEO en president van American Medical Systems. De heer Kohrs
was ook een van de oprichters van Spine Tech, een baanbrekend bedrijf voor spinale chirurgie, waar hij van
1991 tot 1998 in O&O- en marketingfuncties werkte. Daarvoor werkte hij zeven jaar bij Johnson and Johnson
Orthopedics als hoofdontwerper voor de Press Fit Condylar (PFC) knie- en PFC-heupsystemen.
De heer Kohrs is momenteel lid van de raad van bestuur van Cerapedics, Lima Orthopedics, Osteal Therapeutics,
UroTronic en Vergent Bioscience. De heer Kohrs was eerder lid van de raad van bestuur van ev3 (overgenomen
door Covidien), Kyphon (overgenomen door Medtronic) en Protolabs, en van de raad van bestuur van
privébedrijven Imascap (overgenomen door Wright Medical), Pioneer Surgical (overgenomen door RTI
Surgical), SpineCore (overgenomen door Stryker), en vijf andere raden. De heer Kohrs heeft een B.S. in
Bioengineering aan de Texas A&M University, een B.A. in Engineering Sciences van Austin College en een MBA
van Northeastern University.
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De benoeming van de heer Kohrs is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur en zal ook ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Zijn
benoeming gaat in vanaf vandaag.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Sequana Medical
Voor EU investeerders:
Lies Vanneste
Director Investor Relations
Email: IR@sequanamedical.com
Tel: +32 498 05 35 79

Voor US investeerders:
Amy Sullivan
Consultant voor Sequana Medical
Email: amy.sullivan@sequanamedical.com

Optimum Strategic Communications
Voor media:
Nick Bastin, Rebecca Noonan
Tel: +44 (0) 20 3922 0900
Email: Sequana@optimumcomms.com

Over Sequana Medical
Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting, een ernstige
en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte en hartfalen. Vochtoverbelasting is een
algemeen erkend probleem bij deze groeiende ziekten en veroorzaakt ernstige problemen voor het grote
aantal patiënten voor wie de huidige medicijnen niet langer effectief zijn. Deze patiënten kunnen tot 15 liter
extra vocht in hun lichaam hebben, wat ernstige medische problemen veroorzaakt, waaronder verhoogde
mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit die het
dagelijks leven ernstig beïnvloedt.
alfapump® en DSR® zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het
lichaam om deze overtollige vloeistof te verwijderen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de
kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt. Sequana
Medical is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga
voor meer informatie naar www.sequanamedical.com

Belangrijke Regulatoire Disclaimers
Het alfapump systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten
en Canada wordt het alfapump systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het
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bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer
informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. DSR® therapie is nog in ontwikkeling
en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie
voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. DSR therapie
is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband
tussen DSR therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump systeem in Europa, de Verenigde Staten of
Canada.
Note: alfapump® is een geregistreerd handelsmerk. DSR® en alfapump DSR® zijn geregistreerde handelsmerken
in de Benelux, China, de EU, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte
mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor
toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van
Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe
kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke
verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht
vrij te geven, behalve als ditspecifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk
vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de
datum van dit persbericht weergeven.
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