Pressmeddelande 28 februari 2011
Yields intressebolag Isofol sluter finansieringsavtal
med ValleyRoad Capital, Schweiz
Yields intressebolag Isofol Medical har slutit avtal med ValleyRoad Capital, VRC, Genève,
Schweiz, ett bolag verksamt inom området Finansiell Rådgivning. Avtalet innebär att VRC
skall genomföra den fortsatta finansieringen av Isofols verksamhet fram till dess
förhandlingar kan genomföras med större läkemedelsföretag angående licensiering eller
strukturaffär.
Isofol Medical har ett exklusivt licensavtal med Merck & Cie vilket ger Isofol rätten att
använda det patentskyddade folatet Modufolin® inom alla typer av cancerbehandling.
Den internationella marknaden för preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder
dollar. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol Medical.
Isofol Medical AB har som verksamhet att kommersialisera Modufolin®, den aktiva metaboliten
av Leucovorin, det folatbaserade läkemedel som tillsammans med cellgiftet 5FU utgör grundstommen vid dagens cellgiftsbehandling mot rektal och kolorektal cancer. En racemisk föregångare till Modufolin® har i kliniska försök visat sig avsevärt öka effekten av cellgifter och
lindra deras biverkningar. Läkemedelsverket har gett tillstånd för Isofol att genomföra en klinisk
fas 1/2 studie med Modufolin® i kombination med cellgifter. Studien genomförs vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg och inleds inom kort.
I nära samarbete med Merck & Cie i Schweiz, har Isofol utarbetat en detaljerad affärsplan och
förberett genomförandet av den kliniska studien. Isofol har även medverkat till upprättandet av
en ny produktionsanläggning i Sverige för tillverkning av Modufolin®.
Isofol har även fastlagt detaljerna i den bas på vilken förhandlingar kan föras med läkemedelsföretag och identifierat storleken på de behandlingsområden inom vilka Modufolin® potentiellt
kan användas. Tiden fram till förhandlingar med läkemedelsföretag beräknas ta cirka två år. De
områden som identifierats är avsevärda med möjlighet för mer än 70 000 patienter om året att
få en effektivare behandling med mindre biverkningar.
För att finansiera den fortsatta verksamheten har Isofol slutit avtal med ValleyRoad Capital,
VRC, Genève, Schweiz, ett bolag verksamt inom området Finansiell Rådgivning. Bolaget har
genomfört en grundlig Due Diligence av Isofol, dess organisation och den forskning som
bedrivs. VRC specialiserar sig på Private Placements hos ledande industrifamiljer och institutionella investerare för finansiering av utvecklingsprojekt. VRC åtnjuter stort förtroende hos
ledande” family offices” och har nyligen genomfört försäljningen av den privatägda privatbanken
Frank Galland & Cie i Schweiz med mer än SEK 25 miljarder under förvaltning. Projektansvarig
inom VRC är Pierre Kladny med bakgrund från ledande positioner inom Private Equity
finansiering hos bland annat Privat Banken Lombard Odier Darier Hentsch i Genève / Schweiz.
Isofols verksamhet är baserad på den forskning som genomförts av dess grundare, professor
Bengt Gustavsson. Yield har aktivt deltagit i Isofols kapitalanskaffning och sammansättning av
styrelse och organisation.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom det
medicinska området med potential för kraftig värdetillväxt. Yield-aktien handlas på
AktieTorget under kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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