Pressmeddelande 5 maj 2011
Yields intressebolag Dermafol i viktiga samarbeten
med ledande institutioner
Yields intressebolag Dermafol AB har inlett viktiga samarbeten med ledande institutioner vad
gäller utvecklingen av nya behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor. Arbetet

bedrivs i nära relation med Merck & Cie i Schweiz, ett bolag i Merckkoncernen, en världsledande
tillverkare av läkemedel. Yields ägande i Dermafol uppgår till 25,4 %.
Dermafol utvecklar nya, unika behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor, med fokus på
den mycket vanligt förekommande åkomman paradontit, som karaktäriseras av tandlossning.
- Vi har lovande vetenskapliga data som stärker vårt koncept samt en attraktiv patent- och
konkurrenssituation, säger bolagets VD Tobias Thornblad. Till vår fördel talar även att Dermafols
TM
produkt PerioHeal bygger på kroppsegna ämnen och att den inriktar sig mot ett stort kliniskt behov.
I syfte att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt kunna presentera Dermafols lösning för
internationella aktörer inom tandvård samarbetar bolaget med forskare vid tre ledande kliniker:
-

Odontologen, avdelningen för parodontologi, Sahlgrenska Akademin,
Innovation och entreprenörskap, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin,
Enheten för farmaceutisk teknologi, Medicinska Universitetet i Gdansk, Polen.

Samarbetena tillför Dermafol betydande kompetens och erfarenhet. Dermafol kan därmed bibehålla
en kostnadseffektiv, liten organisation och samtidigt öka tempot.
- Vi har all anledning att ha stora förväntningar på värdeutvecklingen i Dermafol, säger Mats Lind,
Dermafols ordförande tillika Yields VD. Dermafol, eller de delar av bolaget som utvecklas starkt, kan
även bli föremål för publik notering längre fram.
Dermafols verksamhet bygger på erfarenheter relaterade till forskning bedriven under professor Bengt
Gustavsson, skaparen av Yields intressebolag Isofol Medical. Bengt står som uppfinnare även bakom
bolaget Carmel Pharma, vilket nyligen tilldelades Stora Exportpriset 2011
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