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Yield investerar i Isofol – ny metod för behandling av cancer
Yield har förvärvat aktier i Isofol Medical AB, motsvarande ca 32 % av
aktiekapitalet. Isofol Medical utvecklar en helt ny metod för att förbättra effekten
av tumörbehandling samtidigt som man minimerar besvärliga biverkningar. Den
internationella marknaden för bolagets produkt bedöms som omfattande.
Kommersiell utlicensiering till globala läkemedelsföretag beräknas kunna ske
redan inom 2-3 år.
Isofol Medical AB har sedan 2002 ägnat verksamheten åt att förbättra
behandlingsresultaten vid tumörsjukdomar genom att kombinera traditionella
cytostatika av typen antifolater med ISOFOL, en methylerad folat (folsyra). Bolagets
verksamhet är en följd av över 20 års forskningsarbete, med omfattande investeringar
i såväl tid som kapital. Det preparat som utvecklats har uppnått ”proof of concept”
(bättre effekt med färre biverkningar), resultat som bekräftats av externa
forskningsgrupper.
Isofol Medical AB leds av professor Bengt Gustavsson, vid Östra Sjukhuset,
Göteborg. Bengt är en internationell auktoritet inom gastro-intestinal cancer-kirurgi och
har sedan mer än 30 år deltagit i utvecklingsarbetet kring behandling av solida
tumörsjukdomar med cytostatika. Carmel Pharma, ett framgångsrikt företag som
numera har ett hundratal anställda i Mölndal och USA, är till stor del ett resultat av
Bengts forskning.
Isofol Medical’s produkt, ISOFOL, ingår i ett omfattande patentansökningsprogram
omfattande de flesta större marknader. Marknaden för bolagets produkt är
internationell och omfattande. Det finns därutöver ett flertal andra behandlingsmöjligheter för ISOFOL, såväl inom cancerområdet som inom helt andra tillämpningar.
Yields investering i Isofol Medical innebär resurser till bolaget att konfirmera de
lovande resultaten som uppnåtts hittills, med en Fas I och en Fas II studie. Dessa
studier påbörjas hösten 2008 och avslutas under 2010. Vid studiernas slut står Isofol
Medical väl rustat att förhandla om utlicensiering till internationella läkemedelsföretag.
Diskussioner med väl utvalda aktörer har redan påbörjats.

För mer info:
Anders Hilmersson, ordförande Yield, 031 711 24 24
Jesper Kähr, VD, Isofol Medical AB, 0734 43 92 50
Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på Nordic MTF under kortnamnet
Yild MTFB. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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