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Vinnare av DBP Challenge  

Idag	  offentliggörs	  vinnare,	  eller	  rättare	  sagt	  vinnarna,	  i	  tävlingen	  Double	  Bond	  Pharma	  Challenge	  som	  
har	  pågått	  i	  över	  en	  månad	  och	  avslutats	  1	  juni.	  Tävlingen	  hade	  för	  avsikt	  att	  ta	  in	  allmänhetens	  syn	  
på	  våra	  produkter	  och	  dess	  potential	  och	  betydelse	  för	  samhället,	  och	  gick	  ut	  på	  att	  presentera	  sin	  
syn	  på	  läget	  i	  en	  personlig	  motivering	  som	  yrkar	  för	  den	  ena	  eller	  den	  andra	  produkten.	  	  

”Det	  blev	  så	  många	  bra	  motiveringar	  och	  mycket	  engagemang	  bland	  deltagare	  så	  vi	  bestämde	  att	  
välja	  två	  vinnare	  som	  delar	  på	  vinsten,	  -‐	  säger	  Igor	  Lokot,	  VD	  för	  Double	  Bond	  Pharma.	  –	  Vi	  har	  nu	  
publicerat	  vinnarnas	  namn	  och	  motiveringar	  på	  vår	  blogg	  och	  tackar	  alla	  som	  har	  deltagit	  i	  tävlingen	  
och	  lagt	  sin	  energi	  på	  att	  hänga	  med	  oss	  i	  svängarna.”	  

Se	  vinnarnas	  namn	  och	  motiveringar	  här:	  http://blog.doublebp.com/en/vinnare-‐av-‐dbp-‐challenge/	  

Läs mer om bolaget här	  
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Fullständigt bolagsnam:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Maila till: info@doublebp.com 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter! 
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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 teknologi. 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. 

 


