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BioInvent erhåller klinisk milstolpsersättning i partnerprogram 
 

Lund, Sverige - 8 juli 2013 - BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag 
att en milstolpsersättning erhålls i samband med att en partner inleder en klinisk fas I-
studie med en n-CoDeR®-antikropp. 
 
BioInvents pipeline av externa läkemedelsprojekt består av ytterligare sju antikroppar i 
preklinisk utveckling av vilka några kandidater förväntas att inleda kliniska prövningar 
under 2013. 
 
Cristina Glad, VD för BioInvent, säger i en kommentar: "Att en av våra partners inleder 
kliniska studier med en n-CoDeR®-antikropp är ett viktigt steg framåt för Bioinvent. 
Framsteg i våra externa läkemedelsprogram är en nyckelfaktor för BioInvents 
utveckling." 

 

 
-- SLUT -- 

 
 
Bakgrundsinformation:  
 
Om BioInvent  
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat 
läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel 
mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av 
cancer. 
 
Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR

®
, en patentskyddad plattform för utveckling 

av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som 
finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar 
och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, 
Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Cristina Glad  
VD och koncernchef   
046-286 85 51  
0708-16 85 70  
cristina.glad@bioinvent.com   
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Juridisk friskrivning  
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.  
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 8 juli 2013 kl 08.30. 
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