Pressmeddelande 26 augusti 2014
Recipharm investerar i Isofol Medical och
säkrar den industriella tillverkningen
Läkemedelsbolaget Recipharm investerar i Yield Life Science´s intressebolag
Isofol Medical. Samtidigt inleds ett samarbete mellan Recipharm och Isofol
Medical innebärande att den industriella tillverkningen av Modufolin® säkras.
Recipharm är ett ledande företag inom den svenska läkemedelsindustrin och erbjuder
bland annat tillverkningstjänster av läkemedel i olika former. Isofol Medical genomför
för närvarande två kliniska fas I/II studier för cancerpreparatet Modufolin®. Inför
framtida kommersialisering har Isofol Medical nu säkrat den industriella
tillverkningen av preparatet genom att sluta avtal med Recipharm om exklusiv
tillverkningsrätt avseende Modufolin®.
Carl-Johan Spak, vice vd för Development & Technology på Recipharm, säger i en
kommentar: ”Vi är mycket nöjda över att utöka vårt samarbete med Isofol Medical
och att vi nu har ingått ett avtal om exklusiv rätt till framtida tillverkning av
Modufolin®, särskilt som detta är ett nytt och innovativt läkemedel för behandling av
tumörer och följaktligen har en stark försäljningspotential.”
I samband med samarbetet har Recipharm även investerat 8 Mkr i Isofol Medical via
en riktad nyemission.
”Mot bakgrund av de lovande kliniska resultat vi hittills har uppnått, vill vi långsiktigt
säkra tillverkning av Modufolin® för framtida försäljning. Inkluderat Recipharms
investering på 8 MSEK i Isofol har bolaget nu tillförts 45 MSEK i nytt kapital under
de senaste åtta månaderna. Kapitaltillskottet och samarbetet med Recipharm stärker
inte bara det pågående kliniska fas II-utvecklingsprogrammet, utan kan även säkra
den framtida kommersialiseringen av Modufolin®, säger Anders Rabbe, VD Isofol
Medical.
Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing
Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500
anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former,
produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling.
Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt såväl stora
läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 miljarder
SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige.
Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Modufolin®
Modufolin® (kemisk beteckning [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett nytt
folatbaserat läkemedel utvecklat för att öka effektiviteten och minska biverkningarna
av antimetaboliter, en grupp läkemedel som används vid cancerbehandling.
Modufolin® är den aktiva nyckelmetaboliten i alla folatbaserade läkemedel som
används kliniskt i dagsläget, inklusive Leukovorin och Levoleukovorin. Modufolin®
kräver till skillnad från dagens folatbaserade läkemedel inte enzymatisk metabolisk
aktivering och har därför förutsättningar att förbättra behandlingen för alla patienter
oberoende av deras förmåga att aktivera folater. Modufolin® utvärderas för närvarande
i kliniska fas II-studier inriktade på kolorektal cancer och cancersjukdomen
Osteosarkom.
Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat,
Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår
cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är
inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete
med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av
reducerade folater.
Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 20 % i Isofol Medical. Yield Life
Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i Isofol
Medical.
För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835
Anders Rabbe, VD Isofol Medical, 0707 646500

Läs mer på http://www.recipharm.com/sv/Investerare/

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