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BioInvent ingår produktionsavtal med ITBMed 
  

Lund, Sverige – 23 juli 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag att bolaget har 
tecknat ett produktionsavtal med det svenska biopharmabolaget ITBMed AB. Produktionsavtalet 
förväntas generera intäkter om minst 17 miljoner kronor under 2018 och 2019.  

”Vi ser fram emot att producera ITBMeds läkemedelskandidat för deras kliniska prövningar i sen fas. 
Genom att ha vår egen produktionsanläggning ges BioInvent stor flexibilitet och effektivitet för att 
påskynda våra egna immunonkologiska läkemedelsprogram, samtidigt ger den oss även möjlighet till 
intäkter på kort sikt från externa samarbetspartners”, säger Björn Frendéus, tillförordnad vd för 
BioInvent. 

Enligt avtalet kommer BioInvent att utföra cGMP-tillverkning av den monoklonala anti-CD2-antikroppen, 
Siplizumab, för ITBMeds pågående kliniska prövningar. 

”Utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat, Siplizumab, går som planerat. Siplizumab används 
som huvudkomponent i samband med transplanterade organ för att uppnå tolerans och på lång sikt 
eliminera behovet av immunosuppressiva läkemedel. BioInvents erfarenhet av cGMP-
antikroppstillverkning kommer att vara värdefull för att ta Siplizumab till pivotala kliniska fas III-
prövningar", säger Erik Berglund, vd för ITBMed. 

BioInvents tillverkningskapacitet  
BioInvents tillverkningsanläggning följer regelverket för Current Good Manufacturing Practice (cGMP), 
är helt baserad på engångsteknologi och kan producera batcher i storlekar från 40 liter till 1 000 liter. 
Plattformsprocessen säkerställer snabb och effektiv processutveckling, och omfattar allt från 
cellinjeutveckling till frisläppande av läkemedelssubstans för kliniska studier. BioInvent erbjuder flera 
valmöjligheter inom cellinjeutveckling som inkluderar en royalty-fri GS knockad CHO K1-cellinje. 
 
 
Bakgrundsinformation: 
 
Om BioInvent 
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class 
immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för 
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete 
med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk 
portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och 
tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och 
BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of 
Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala 
samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt 
från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen 
fas. För mer information se www.bioinvent.se 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Björn Frendéus                                         Hans Herklots  
Tf. VD och CSO                                        LifeSci Advisors 
046-286 25 45                                          +41 79 598 71 49  
bjorn.frendeus@bioinvent.com                       hherklots@lifesciadvisors.com 
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Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar 
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till 
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker 
och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i 
detta pressmeddelande. 
 
Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl. 8.30 CET. 
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