
 

 

Pressmeddelande	  	  
	  
	  
Pressmeddelande	  den	  4	  april	  2017	  
	  

Isofols	  största	  ägare	  och	  medgrundare	  förvärvar	  aktier	  i	  bolaget	  
	  
Isofol	  Medical	  AB	  (publ)	  meddelar	  idag	  att	  dess	  största	  ägare	  och	  medgrundare,	  Bengt	  Gustavsson,	  förvärvat	  
drygt	  16	  000	  aktier	  i	  Isofol	  till	  ett	  värde	  av	  drygt	  SEK	  0,44	  miljoner	  efter	  det	  att	  aktien	  börjat	  handla	  idag	  på	  
Nasdaq	  First	  North	  Premier.	  Bengt	  Gustavsson	  ökade	  därmed	  sitt	  ägande	  i	  Isofol	  till	  3	  433	  485	  aktier.	  
	  
För	  ytterligare	  information,	  kontakta:	  
Anders	  Rabbe,	  VD,	  Isofol	  
Mob:	  +46	  70	  764	  65	  00	  
E-‐post:	  anders.rabbe@isofolmedical.com	  
	  	  
Jan-‐Eric	  Österlund,	  arbetande	  styrelseordförande,	  Isofol	  
Mob:	  +44	  77	  853	  68	  155	  
E-‐post:	  jan-‐eric@osterlund.co.uk	  
	  
Om	  Isofol	  Medical	  AB	  (publ)	  
Isofol	  är	  ett	  onkologibolag	  som	  kliniskt	  utvecklar	  Modufolin	  som	  ett	  förstahandsval	  vid	  behandling	  av	  spridd	  
kolorektalcancer	  och	  som	  standardterapi	  vid	  högdosbehandling	  med	  metotrexat	  av	  osteosarkom.	  Isofol	  ämnar	  
därmed	  ersätta	  de	  existerande	  folatbaserade	  läkemedlen	  leukovorin	  och	  levoleukovorin,	  vilka	  idag	  anses	  vara	  
standardbehandling	  inom	  dessa	  indikationsområden.	  Genom	  ett	  världsomfattande,	  exklusivt	  licensavtal	  
innehar	  Isofol	  Medical	  alla	  rättigheter	  till	  att	  globalt	  kommersialisera	  Modufolin	  för	  cancerbehandling	  samt	  
tillgång	  till	  Merck	  KGaAs	  (Darmstadt,	  Tyskland)	  patentskyddade	  tillverkningsprocess	  och	  produktionsförmåga.	  
	  
Om	  Modufolin®	  	  
Modufolin	  (aktiv	  ingrediens:	  [6R]-‐5,10-‐methylenetetrahydrofolate)	  är	  ett	  nytt	  folatbaserat	  läkemedel	  framtaget	  
för	  att	  öka	  effekten	  och	  minska	  biverkningarna	  vid	  cancerbehandling	  med	  cytostatika.	  Modufolin	  innehåller	  
den	  aktiva	  metaboliten	  hos	  alla	  folatbaserade	  läkemedel	  som	  används	  kliniskt,	  inklusive	  leukovorin	  och	  
levoleukovorin.	  Till	  skillnad	  från	  dessa	  kräver	  inte	  Modufolin	  metabol	  aktivering	  för	  att	  åstadkomma	  en	  klinisk	  
effekt	  hos	  en	  patient.	  Det	  gör	  behandlingen	  oberoende	  av	  patientens	  genetiskt	  styrda	  förmåga	  att	  omvandla	  
folater	  och	  utvärderas	  för	  nuvarande	  i	  två	  kliniska	  fas	  2-‐studier.	  
	  
Tredje	  vanligaste	  cancerformen	  
Kolorektalcancer	  är	  den	  tredje	  vanligaste	  cancerformen,	  som	  påverkar	  både	  män	  och	  kvinnor,	  och	  är	  den	  tredje	  
vanligaste	  orsaken	  till	  cancerrelaterade	  dödsfall.	  Globalt	  beräknas	  ca	  1,35	  miljoner	  personer	  årligen	  drabbas	  av	  
denna	  form	  av	  cancer.	  I	  USA,	  Västeuropa	  och	  Japan,	  där	  cirka	  550	  000	  patienter	  drabbas	  av	  Kolorektalcancer,	  
får	  cirka	  365	  000	  patienter	  årligen	  behandling	  med	  5-‐FU	  och	  folaten	  leukovorin	  eller	  levoleukovorin,	  som	  Isofol	  
har	  som	  ambition	  att	  ersätta	  med	  Modufolin®. 


