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Världsrättigheterna för Modufolin® alltmer intressanta
för Yields intressebolag Isofol Medical AB
Behovet av folatbaserade läkemedel som Leucovorin och Levoleucovorin i sjukvården är stort. Sedan
Spectrum Pharmaceuticals, USA, den 29:e april i år fick tillstånd av amerikanska läkemedelsverket att
marknadsföra Levoleucovorin vid behandling av colorectal cancer med produktnamnet Fusilev, har
intäkterna ökat från 6 miljoner dollar under kvartal 3/2010, till 33,9 miljoner dollar andra kvartalet
2011. Försäljningen av Fusilev de första nio månaderna 2011 uppskattas till 110 miljoner dollar med
en prisnivå nära 60 gånger högre än för Leucovorin. Sedan april har bolagets värde stigit med över
70% till SEK 5,4 miljarder. För Isofol, som arbetar med Modufolin®, den aktiva substansen ur
Fusilev, öppnar detta för intäktsgenerering och börsnotering av bolaget inom 24 till 36 månader.
Spectrums rättigheter för Fusilev begränsas till USA medan Isofol har världsrättigheterna till
Modufolin® som har potentialen att ersätta både Fusilev, Levoleucovorin och Leucovorin på
världsmarknaden.
Läkemedelsanalytikern Jason Kantor på RBC Capital Partners uttalar sig i magasinet Forbes,
december 2012:
Vi anser att Fusilev kommer att vara en betydande produkt även vid ökad konkurrens av generiska
produkter, säger Kantor som rankar Spectrumaktien som "outperform".
(We believe Fusilev will remain a meaningful product even in the face of increasing generic
competition,” says Kantor, who rates Spectrum as “outperform".)
Forbes 2 dec 2012

Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie rättigheterna till användningen av Modufolin®
vid all cancerbehandling. Ett av målen är att ersätta Fusilev, Leucovorin och Levoleucovorin på en
marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor. Yield äger idag cirka 34 % 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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