Pressmeddelande 19 april 2011
Viktig milstolpe för Yields intressebolag Isofol kliniska studier pågår
Yields intressebolag Isofol Medical har inlett kliniska studier i samarbete med Sahlgrenska
Universitetsjukhuset i Göteborg. Studien gäller behandling av rektalcancer med det
folatbaserade preparat Modufolin® i kombination med cellgifter. Det är första gången
denna helt nya typ av behandling av cancer utförs på människor.
- Vi har all anledning att vara mycket optimistiska vad gäller utfallet av denna fas 1/2
studie, säger Anders Rabbe, VD Isofol Medical. En racemisk föregångare till Modufolin®
har i kliniska försök visat sig avsevärt öka effekten av cellgifter och lindra deras
biverkningar. Därtill har prekliniska studier med Modufolin® visat goda resultat.
Isofol Medical har patentsökt användningen av Modufolin® tillsammans med cellgifter och
har genom ett samarbetsavtal med Merck & Cie exklusiv tillgång till Modufolin® inom alla
typer av cancerbehandling. Modufolin® har potential att ersätta den generiska substans
som idag utgör grundstenen i all cellgiftsbehandling mot rektalcancer som är en
mångmiljardmarknad. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol Medical.
- Vi ser med stor optimism fram emot denna kliniska studie, säger Mats Lind, VD Yield. Hela
studien kan ta cirka 18 månader men delresultat kan komma att publiceras tidigare. Våra
förhoppningar på Isofol har hittills överträffats, vi ser en omfattande potential för stark
värdeutveckling i bolaget och en effektivare cancerbehandling för sjukvården.
Isofol har även medverkat till upprättandet av en ny produktionsanläggning i Sverige för
tillverkning av Modufolin®.
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.
Isofols verksamhet är baserad på den forskning som genomförts av dess grundare, professor
Bengt Gustavsson som bland annat lett fram till dagens behandling av rektalcancer. Yield har
aktivt deltagit i Isofols kapitalanskaffning och sammansättning av styrelse och organisation.
För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 0702 75 05 55
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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 3 000 aktieägare.
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