Pressmeddelande 15 juni 2010

Stark utveckling i Yields intressebolag Isofol
Det europeiska patentverket har godkänt Isofol Medicals patentansökan gällande
användningen av Modufolin®, ett folat för cancerbehandling utvecklat tillsammans
med den internationella läkemedelsjätten Merck´& Cie AG. Nästa steg i Isofols
patentstrategi är att få patentet godkänt även i USA. Detta bedöms kunna vara klart
inom ett år.
Under våren har Läkemedelsverket givit Isofol tillstånd att inleda en klinisk fas I/II
studie på patienter. Studien beräknas pågå 18 månader, delresultat kan komma att
offentliggöras under studiens gång.

Efter många år av intensiv forskning har Merck & Cie AG lyckats utveckla en stabil form
av reducerat folat benämnt Modufolin®. Detta genombrott öppnar en ny väg för folatbaserad cancerbehandling. .
Isofol Medical är specialiserade på användningen av Modufolin® i kombination med
cytostatika vid behandling av cancer. Grundaren av Isofol, professor Bengt Gustavsson
vid Sahlgrenska har i mer än 15 år samarbetat med Merck & Cie AG inom forskning
gällande effekter av att kombinera folater med antifolater. Prekliniska och tidiga kliniska
studier med Modufolin® i kombination med kemoterapeutisk behandling har visat ökad
effektivitet och minskade biverkningar.
Isofol Medical har ett exklusivt licensavtal med Merck Eprova AG vilket ger Isofol rätten att
använda det patentskyddade folatet Modufolin® inom alla typer av cancerbehandling.
Användningen av Modufolin® förväntas öka effektivitet och minska biverkningar jämfört
med de folatföreningar som idag används inom cancerbehandling. Avtalets kommersiella
betydelse för Isofol Medical bedöms som omfattande. Den internationella marknaden för
preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 35 % av
Isofol Medical.
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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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