Pressmeddelande 18 november 2013
Yield Life Science: Anders Vedin invald
i styrelsen för Isofol Medical
Vid en extra stämma i Yields intressebolag Isofol Medical invaldes Anders
Vedin som ordinarie ledamot. Anders har tidigare bland annat varit
ansvarig för utvecklingen av Losec.
Anders Vedin är Med.dr. och rådgivare inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Han
har varit aktiv som medicinsk forskare och även varit professor i Management of
Medical Technologies vid Chalmers Tekniska Högskola. Anders är ledamot av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har haft ledande positioner inom
dåvarande Astrakoncernen, bland annat som ansvarig för den framgångsrika
utvecklingen och marknadsintroduktionen av Losec. Anders är styrelseordförande i
Cewatech AB, Integrative Research Laboratories AB och Quiapeg AB. Anders
kommer även att ha en roll som Chief Scientific Officer i Isofol Medical.
– Isofol Medical befinner sig i en mycket intressant utveckling. Vi ser rekryteringen av
Anders Vedin som en viktig förstärkning av bolagets kompetens och förmåga, säger
Anders Hilmersson, VD i Yield Life Science.
Yield äger 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 den aktiva
nyckelmetaboliten 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. Isofol Medical har ett nära samarbete med sin
strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av reducerade
folater, inklusive Leukovorin och Levoleucovorin.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835
Anders Rabbe, VD Isofol Medical, 0707 646500

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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