
 
 
 
 
 
Uppsala 2018-08-29 

 

Lyckad crowd funding av FarmPharma via FundedByMe 
 
Den 20 juni i år startade FarmPharma AB en crowd funding kampanj för att få ihop finansiering till 

företagets vidareutveckling. Idag har 100% av minimimålet uppnåtts och mer än 50 investerare har 

valt att investera sina pengar i FarmPharmas framtid. Kampanjen avslutas klockan 23:59 den 18/9 

2018, eller när det maximala finansieringsmålet är uppnått. 

”Vi är väldigt nöjda över att FarmPharma har väckt ett så stort intresse bland investerare, - 

kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och FarmPharma, - men det är 

fortfarande ungefär 20 dagar kvar av kampanjen och nu jobbar vi intensivt med att hitta fler 

investerare för att nå maximala finansieringsmålet – 5 miljoner kronor”. 

Investera i FarmPharma genom crowdfunding-kampanj: 

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/8311/farmpharma/?type=e  

Mer om crowdfunding-kampanj: http://mb.cision.com/Main/12720/2553815/863655.pdf   

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett helägt dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. 

Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första 

produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan 

användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/    

Se även pressmeddelande från 2018-05-14. 
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Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 
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Maila till: info@doublebp.com 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook 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-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, 
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat 
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. 
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex. 
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