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BioInvent beviljas patent i USA för antikroppsteknologin 
F.I.R.S.T.TM 
 

Lund, Sverige – 11 november, 2013 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar 
idag att patent beviljats i USA för antikropps- och target discovery-verktyget F.I.R.S.T.TM 

Traditionella metoder för läkemedelsutveckling innebär identifiering av 
läkemedelskandidater som binder till kända målstrukturer. F.I.R.S.T.TM teknologin är en ny 
och unik metod som möjliggör samtidig identifiering av antikroppar och målstrukturer. 

BioInvent har använt F.I.R.S.T.TM framgångsrikt i flera läkemedelsprojekt och erbjuder 
F.I.R.S.T.TM teknologin samt traditionell antikroppsutveckling i kommersiella samarbeten. 

"Med miljarder antikroppar i våra antikroppsbibliotek och state-of-the-art in vitro och in vivo 
onkologiska och immunologiska modellsystem kan vi idag identifiera antikroppar med bästa 
möljiga egenskaper för vidare läkemedelsutveckling." Säger Björn Frendéus, VP 
Preclinical Research hos BioInvent. 
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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. 
  
Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen 
klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR

®
 och screeningverktyget F.I.R.S.T.

TM
 är två 

patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease 
targets under discovery-fasen. 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 Pharma, 
Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på 
www.bioinvent.com.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Michael Oredsson  
VD och koncernchef  
046-286 85 67  
0707-16 89 30 
michael.oredsson@bioinvent.com 
 
 
 
 
 

http://www.bioinvent.com/
mailto:michael.oredsson@bioinvent.com
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223 70 LUND 
046-286 85 50 
info@bioinvent.com  

www.bioinvent.com 

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 11 november 2013 kl. 8.30.  
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