Pressmeddelande 5 april 2016
Undersökning indikerar högt pris på Modufolin®

Yield Life Science’ intressebolag Isofol Medical har meddelat resultatet av en
marknadsundersökning som företaget låtit utföra bland köpare av läkemedel i
USA. Studien, som utförts av det ledande marknadsanalysföretaget GFK,
indikerar att bolagets läkemedelskandidat, Modufolin®, kan åsättas ett pris runt
4,800 USD per patient och månad motsvarande en kostnad per patient upp till
50,000 USD per total behandling.
-

Undersökningen bekräftar våra högt ställda förhoppningar vad gäller
Modufolin®. Med potential att ersätta leucovorin uppgår det totala antalet
patienter med metastacerad cancer till 20 000 per år och 85 000 med
kolorektal cancer enbart i USA, enligt http://monocl.com/software/. Isofol
Medical har leveransavtal med Merck & Cie för den aktiva råvaran och med
Recipharm för leverans av Modufolin® i industriell skala. För Isofol Medical
innebär detta en mycket god bruttomarginal, säger Yield Life Science’s VD
Anders Hilmersson.

Isofols VD, Anders Rabbe, presenterade resultatet av undersökningen vid ett
anförande för investerare på Life Science dagen på Sahlgrenska Akademin i Göteborg
i mars månad. Undersökningens resultat om möjlig prisnivå är utfört i USA av det
ledande marknadsanalysföretaget GFK, (www.gfk.com) och gäller under förutsättning
att de kliniska registreringsstudier som avses inledas vid ett stort antal kliniker i
Europa och USA sent 2016 resulterar i den förbättring av behandlingsutfallet jämfört
med dagens läkemedel, som är målet för studierna.
Anders Rabbe berättade vidare att förberedelserna för produktion av Modufolin® i
industriell skala, som utförs av Merck & Cie och Recipharm, går enligt plan och en
första batch av den färdiga produkten i industriell skala beräknas vara framme
sommaren 2016.
Svenska läkemedelsverket har redan gett klartecken för en design av kliniska studier
inom kolorektal kancer som skapar möjlighet att nå registrering av Modufolin® inom
tre till fyra år. Bolaget kommer under april månad även att ha kontakter med EMA för
Europa och FDA i USA för deras synpunkter vad gäller en potentiellt
registreringsgrundande studie inom kolorektal cancer.
På frågan om Isofol har finansiella och organisatoriska resurser att ta Modufolin till
registrering svarade Rabbe att organisationen i stort är på plats. Vad avser
finansieringen fram till registrering har Isofol engagerat två investmentbanker, en

svensk och en kontinentaleuropeisk. Båda ser positivt på möjligheten att resa det
kapital som behövs.

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 15,4 % 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

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