	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Uppsala 2017-04-05

DBP signerade ett ”Memorandum of Understanding” med internationell aktör avseende ett
eventuellt licensavtal kring utveckling av Temodex
Idag signerade DBP AB ett s.k. ”Memorandum of Understanding” (MoU) med en potentiell
samarbetspartner avseende utvecklingen av Temodex. Med utveckling menas klinisk utveckling,
tillverkning, distribution, marknadsföring och andra produkt-relaterade aktiviteter. MoU beskriver
samarbetsvillkor mellan DBP och den kommande partnern och potentiellt kan leda till ett exklusivt
licensavtal kring utveckling av Temodex.
DBP bygger idag portfölj av flera läkemedelskandidater för olika typer av cancersjukdomar. Dessa ska
sedan licensieras ut för kommersialisering. Temodex som verkar mot hjärncancer är sedan tidigare
registrerad som Orphan Drug av EMA.
”Vi har sedan en tid sökt en internationell partner för Temodex för att ta nästa steg i vår affärsmodell
att kommersialisera Temodex globalt, säger Igor Lokot, VD för DBP, - Vi hoppas ingå ett licensavtal
om Temodex med denna partner senast under Q3 2017. Därmed kan vi skynda ytterligare på
utveckling av både denna produkt och övriga läkemedelskandidater i vår portfölj”.
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  2017.

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i
Vitryssland och är registrerat på marknaden i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av
glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de
tester och prövningar som behövs för att registreras i EU och även globalt. Mer information hittar du
här.
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För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Blogg: http://blog.doublebp.com
Följ oss på LinkedIn och Twitter!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av
cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats
Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för
behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för
Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli
2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

