Pressmeddelande 17 november 2009
Merck Eprova bekräftar exklusivt avtal med
Yields intressebolag Isofol inom cancerområdet
Merck Eprova AG i Schweiz, världsledande bolag inom produktion av folater för
medicinskt bruk, offentliggör att man ingått ett exklusivt licensavtal med
Göteborgsbaserade Isofol Medical AB. Avtalet innebär att Isofol Medical ges
exklusiv rätt att försälja och och/eller utlicensiera Modufolin®. Yield äger cirka 34%
av kapitalet i Isofol.
Merck-Eprova AG har efter 15 års intensiv forskning tillsammans med Isofols
grundare professor Bengt Gustavsson, nått ett genombrott inom
cancerbehandling. Bolaget har utvecklat en stabil form av den aktiva metaboliten
i LV (Leucovorin) med varumärkesnamnet Modufolin® som tagits fram för att
ersätta Leucovorin vid cancerbehandling. Leucovorin har i över 30 år tillsammans
med cellgiftet 5FU utgjort grundstenen vid behandling av koloncancer.
Kombinationen 5FU och LV har en omsättning på 5 miljarder kronor enbart i USA
och på EU-marknaden. Professor Gustavsson var med i det team som upptäckte
den positiva verkan Leucovorin har på 5FU. Modufolin® har i prekliniska försök i
kombination med 5FU visat betydligt högre effekt med mindre biverkningar
jämfört med den idag använda kombinationen 5FU-LV.
Avtalet med Merck Eprova innebär att Isofol Medical ges exklusiv rätt att försälja och
och/eller utlicensiera Modufolin®. Isofol Medical AB har ansökt om patentskydd för
cancerbehandling med Modufolin® på alla viktiga marknader medan Merck Eprova
kontrollerar namnet och processrättigheterna. Merck Eprova kommer att förse Isofol
med Modufolin® för kliniska tester, Fas 1-2 studien beräknas vara slutförd inom ett år.
Isofol Medical AB är specialiserade på användningen av Modufolin® i kombination med
cytostatika för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av cytostatika vid
behandling av cancer. Grundaren av Isofol, professor Bengt Gustavsson vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, började sin forskning för 30 år sedan
tillsammans med den världsberömda vetenskapsmannen Charles Heidelberger. Arbetet
ledde till upptäckten att man kunde öka effekten och minska biverkningarna av det
allmänt använda cytostatikapreparatet 5FU. Det gav upphov till den kända 5FU-LV, en
behandling som idag är nordisk standard vid kolorektal cancer. Modufolin® väntas även
ha ett flertal andra användningsområden, såväl inom cancerbehandling som i andra
medicinska områden.
Merck Eprova AG (www.merckeprova.com) med säte i Schaffhausen, Schweiz är ett
helägt dotterbolag till tyska Merck KGaA med 33 000 anställda. Merck Eprova AG är
internationellt erkänt som kompetenscentrum inom folater och världens ledande
leverantör av folatprodukter som Leucovorin och Metafolin®.
För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 031 708 17 81
Jesper Kähr, VD, Isofol Medical AB, 0734 43 92 50
Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig
värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som

vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på AktieTorget under
kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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