
  

  

 
 

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa 
 
6 juli 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att ett nytt 
användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska 
patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för 
behandling av inflammatoriska sjukdomar. 
 
Patentet, med titeln Compounds and methods for reducing the recruitment and/or migration of 
polymorphonuclear cells (patentnummer 2806028), som söktes 2009 ger en exklusivitetsperiod till oktober 
2029, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. 
 
“Vi är glada att det europeiska patentverket fortsätter att bekräfta att cobitolimod är en innovativ tillgång 
för behandling av inflammatoriska sjukdomar,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. "Detta 
patent, tillsammans med tidigare beviljade patent och patentansökningar, ingår i vår strategi att skapa en 
bred och stark portfölj av immateriella rättigheter för att skydda våra kommersiellt viktiga upptäckter.” 
 
 
För mer information: 
Peter Zerhouni, VD 
Tel: +46 8 508 847 35 
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 
 
 
Kort om cobitolimod 
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka 
till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal 
antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de 
kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår 
aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska 
studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta 
för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste 
kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. 
Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150. 
 
Kort om InDex Pharmaceuticals 
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska 
behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är 
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, 
kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade 
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas 
vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.  
 
InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är 
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.  
 
Offentliggörande 
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 6 juli 2017 kl. 8:00 CET. 
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