Pressmeddelande 26 september 2011

Akut brist på folatbaserade läkemedel i USA öppnar stora
möjligheter för Yields intressebolag Isofol Medical AB
Det råder för närvarande stor brist på högkvalitativa folater för medicinskt bruk i USA. Behovet
av folatbaserade läkemedel som Leucovorin i sjukvården är stort. Mer än 120 000 patienter
behandlas årligen enbart i USA och EU-länderna. Sedan Spectrum Pharmaceuticals i april i år
fick tillstånd av amerikanska läkemedelsverket att marknadsföra en vidareutveckling av
Leucovorin, kallad Levoleucovorin under produktnamnet Fusilev, beräknas deras intäkter från
Fusilev redan i år överstiga 600 Mkr med en prisnivå nära 60 gånger högre än för Leucovorin.
För Yields intressebolag Isofol Medical AB, som arbetar med Modufolin®, som är den aktiva
substansen i både Leucovorin och Levocleucovorin/Fusilev, öppnar detta möjligheten för en
kortare väg till marknaden med tidigare intäktsgenerering och möjlighet till börsnotering av
Isofol Medical AB inom 12 till 24 månader.
Folatbaserade läkemedel som Leucovorin(LV) och Levoleucovorin (L-LV), utgör basen vid behandling
av en lång rad tumörsjukdomar. Mer än 120 000 patienter behandlas årligen enbart i USA och EU
länderna. Det årliga försäljningsvärdet överstiger 2,5 miljarder kronor, trots att dessa läkemedel inte
längre skyddas av patent. Isofols grundare, Bengt Gustavsson var delaktig i den upptäckt som lett
fram till att Leucovorin kommit att bilda basen i all cellgiftsbehandling av kolorektalcancer. Isofol
Medical AB arbetar med den aktiva substansen i både Leucovorin och Levoleucovorin, som under
namnet Modufolin® utvecklats av Bengt Gustavsson i samarbete med Merck & Cie i Schweiz,
världsledare inom utveckling och produktion av folater för medicinsk bruk. Modufolin® har, som den
aktiva delen av existerande folatläkemedel, potential att avsevärt förbättra behandlingsresultaten vid
kemoterapi.
Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av
Modufolin® vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad
som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol
Medical.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel
och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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