
 

Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en 
ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla 
innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet. 

Pressmeddelande 3 maj 2013 
 
 
 
 
 
 

Presentation av Simeprevir kliniska fas III-data via webcast 
 
Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Janssen R&D Ireland och Johnson & 
Johnson kommer att visa en förinspelad webcast för investerare och andra intressenter med start idag, 
den 3 maj, klockan 14.30. Vid webcasten presenteras kliniska fas III-data för simeprevir, vilka nyligen 
presenterades vid den Europeiska leverkongressen (EASL).  
 
Webcasten finns tillgänglig på Johnson & Johnsons hemsida från och med klockan 14.30 idag, 
www.investor.jnj.com, klicka på “Webcasts/Presentations”. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR,  
Mobil telefon +46 (0)708 537 292. 
 
Om Simeprevir 
Simeprevir är en ny generation av NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av Medivir och 
Janssen. Simeprevir ges till vuxna patienter vid behandling av kronisk hepatit C. Janssen har nyligen 
lämnat in registreringsansökan för simeprevir i Japan, USA och Europa.  
 
Mer information om Simeprevir finns att läsa på www.clinicaltrials.gov 
 
Om hepatit C 
Hepatit C är en blodburen infektiös sjukdom som drabbar levern, och den främsta orsaken till kronisk 
leversjukdom och levertransplantationer. Hepatit C-området är ett snabbt växande sjukdomsområde med 
ett stort behov av nya innovativa behandlingar. Omkring 150 miljoner människor över hela världen är 
infekterade av hepatit C och 350 000 personer dör årligen av sjukdomen. 
 
Om Medivir 
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir 
har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom 
dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets 
viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-
utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland. 
Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden. 
 
Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se 


