Pressmeddelande 20 maj 2013
Yield Life Science: Isofol Medical har
genomfört fulltecknad nyemission
Yields intressebolag Isofol Medical har via en fulltecknad nyemission förstärkt
kapitalet med 12 Mkr. Därmed säkerställs fortsatt utveckling enligt plan för
Isofol Medical.
– Den senaste nyemissionen i Isofol fulltecknades vilket är utomordentligt tillfredsställande.
Samtidigt bedömer vi att varje kapitaltillskott innebär en värdeökning genom att bolagets
förmåga att nå sina kommersiella mål ökar väsentligt, säger Anders Hilmersson, VD i Yield.
Som nyligen meddelats har Isofol Medical även kunnat presentera positiva resultat från
kliniska studier vars resultat offentliggjorts under första kvartalet. Bolaget har även haft
inledande kontakter med FDA i USA som förberedelse för en IND ansökan om tillstånd att
inleda registreringsstudier för den amerikanska marknaden. Isofols bedömning är att den
feedback FDA hittills givit Isofol innebär goda möjligheter att uppnå ett IND-god-kännande för
Modufolin®.
– Isofols möten med FDA tillsammans med data från prekliniska och kliniska studier innebär
att vår redan höga tilltro till investeringen i Isofol har ökat ännu mer, säger Anders
Hilmersson, VD i Yield Life Science.
Yield äger efter senaste nyemissionen cirka 25 % av Isofol Medical och är tillsammans med
bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i bolaget.
Om Modufolin®
Modufolin® (6R-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett folatbaserat läkemedel som utvecklas för
att öka effektiviteten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en grupp läkemedel som
används vid cancerbehandling. Modufolin® är en aktiv nyckelmetabolit av det allmänt använda
folatbaserade läkemedlet Leukovorin. Till skillnad mot Leukovorin kräver inte Modufolin®
enzymatisk metabolisk aktivering. Modufolin® har därför egenskaper som skapar
förutsättningar att förbättra alla folatbaserade behandlingar för alla patienter. Modufolin®
utvärderas för närvarande i två europeiska kliniska fas I/II-studier.
Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska kandidat Modufolin® är ett
folatbaserat läkemedel som utvecklas för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av
antimetaboliter, en grupp läkemedel som används vid cancerbehandling. Isofol Medical har ett
nära samarbete med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare
av reducerade folater, inklusive Leukovorin och Levoleucovorin.
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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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