Pressmeddelande 8 juni 2015
Stort intresse bland investerare för Isofol Medical
Isofol Medical har under året genomfört kapitalanskaffningar som tillfört
bolaget totalt 37,8 Mkr. Anskaffningen har skett via nyemission, vilken
övertecknats, samt utnyttjande av teckningsoptioner. Intresset för att teckna nya
aktier i Isofol Medical har varit stort, såväl bland befintliga aktieägare som hos
nytillkomna aktieägare.
-

Det är mycket glädjande att konstatera det stora intresset för Isofol Medical,
säger Anders Hilmersson, VD Yield Life Science. Yield finansierade starten av
Isofol Medical och är fortfarande näst störste ägare efter bolagets grundare,
professor Bengt Gustavsson. Utvecklingsarbetet har nu kommit så långt att Isofol
Medical utsett Sage Group i UK, USA och Asien att företräda bolaget i kontakter
och förhandlingar om en försäljning eller ett globalt licens- och partneravtal med
ett eller flera större läkemedelsföretag.

Efter kapitalanskaffningarna uppgår Yield Life Science’s ägarandel i Isofol Medical
till 16,1 procent.
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 16 % 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

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