Pressmeddelande 21 juni 2010
Yields intressebolag Isofol flyttar fram positionerna
Yields intressebolag Isofol Medical har tagit viktiga steg mot kommersialisering och
värdeskapande:


Isofol Medical har ingått ett exklusivt licensavtal med University of Southern California
(USC) gällande USCs patentfamilj på den folatbaserade racemiska föregångaren till
Modufolin®, MTHF, för den nordamerikanska marknaden.
- Det exklusiva avtalet med USC stärker Isofol Medicals patentportfölj och knyter
samman företagets nuvarande utveckling med den starka historiska utveckling tidigare
genomförd av vår grundare, professor Bengt Gustavsson” säger Isofol Medicals vd
Anders Rabbe.



Isofol Medical har färdigställt den kliniska utvecklingsplanen för Modufolin® i
kombination med antifolater. Planen kommer ligga till grund för förhandlingar med
både läkemedelsmyndigheter och internationella läkemedelsföretag.

Yields bedömning är att Isofols arbete med att flytta fram positionerna inför kommersialisering av
Modufolin® skapar betydande värden:


Den licensierade patentfamiljen från University of Southern California säkrar rätten till tidigare
utvecklingsarbete inom området och bekräftar professor Bengt Gustavssons teorier på vilka
Isofol Medicals verksamhet bygger. Modufolin® förväntas öka effektivitet och minska
biverkningar jämfört med de folater som idag används inom cancerbehandling.



Via Isofols färdigställda utvecklingsplan gällande de processer som krävs för att nå
registrering/kommersialisering har avgörande steg tagits inför förhandlingar med myndigheter
och internationella läkemedelsföretag.

IIsofol Medical har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att inleda en fas I/II studie på
Modufolin® tillsammans med läkemedlet Alimta®. Modufolin® är den biologiskt aktiva isomeren av
MTHF ([6R]-5,10-metylentetrahydrofolat). Till skillnad från andra folatbaserade läkemedel kräver
Modufolin® ingen ytterligare metabolisk aktivering i kroppen för att vara verksamt. Detta gör att Isofol
Medical har stora förhoppningar på Modufolin® inför de kliniska prövningarna, vilka inleds inom kort.

Isofol Medical bygger på 30-års medicinsk forskning vilket har resulterat i den unika folatbaserade
läkemedelskandidaten Modufolin®. Isofol Medical kommer, tillsammans med den strategiska
schweiziska forksningspartnern Merck & Cie AG, utveckla och licensiera Modufolin® till större
läkemedelsföretag. Modufolin® förväntas förbättra effekten och minska biverkningarna av
antimetaboliter, en viktig grupp modern cytostatika som används vid cancerbehandling. Parallellt med
sin läkemedelsutveckling utvecklar Isofol Medical också ett diagnostiskt verktyg för att individualisera
och optimera folatbaserad cancerbehandling. Den internationella marknaden för preparat inom
cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol Medical.
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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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