
21LÖRDAG 18 MARS 2017

EKONOMI

Uppgifter: Volvo kan ta 
in 500 miljoner dollar
FORDON

Volvo Cars överväger att 
ta in ytterligare runt 4,5 
miljarder kronor i nytt 
kapital, enligt källor till 
Wall Street Journal.  
Volvo vill inte kommen-
tera uppgifterna.

I december förra året gav 
Volvo Cars, som ägs av ki-
nesiska Geely, ut preferens-
aktier värda fem miljarder 
kronor till pensionsbolagen 
AMF, Folksam och Första 
AP-fonden. Nu hävdar den 
amerikanska affärstidning-
en WSJ, som hänvisar till 
anonyma källor, att biltill-
verkaren vill ta in ytterliga-
re fem miljoner dollar, cirka 
4,5 miljarder kronor, i nytt 
kapital. 

De nya pengarna ska även 

denna gång tas in genom 
försäljning av preferensak-
tier. Volvo Cars ska, enligt 
källorna, ha tagit kontakt 
med ett antal kinesiska in-
vesterare, pensionsfonder 
och riskkapitalister, för att 
läsa av investeringsintresset.

Nyemissionen i december 
sågs av många bedömare 
som ett steg närmare en 
börsnotering av Volvo Cars, 
medan biltillverkaren själv 
förklarade greppet med att 
de ville ”diversifiera bolagets 
långsiktiga finansiering” 
Under förra året hämtade 
Volvo också in runt åtta mil-
jarder kronor i nytt kapital 
på obligationsmarknaden.

Volvo Cars vill inte kom-
mentera de nya uppgifterna, 
med hänvisning till att det är 
”marknadsspekulationer”.
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MOT BÖRSEN. Volvo uppges söka nya investerare inför en 
börsintrooduktion

Ny cancermedicin 
ska noteras på börsen
MEDICIN

Göteborgska Isofol Medi-
cal börsnoteras i början 
på april på Nasdaq First 
North. Noteringen inne-
bär att man kan göra 
slutstudien på läkemedlet 
Modufolin mot tjock-
tarmscancer.

Göteborgsföretaget har 
under en rad år utvecklat 
läkemedlet Modufolin, som 
ska hjälpa patienter som har 
cancer i tjocktarmen som är 
den tredje största cancerfor-
men, som årligen drabbar 
drygt 1,3 miljoner männ-
iskor världen över.

– Isofol har gjort en fan-
tastisk resa i utvecklingen 
av cancerläkemedlet Modu-
folin, som nu går in i sin kli-
niska fas. Nu återstår det att 
framgångsrikt genomföra en 
registreringsstudie innan lä-
kemedlet kan börja förbättra 
utsikterna för hundratusen-
tals cancerpatienter, säger 
vd:n Anders Rabbe.

Det nya läkemedlet ska 
vara effektivare än nu exis-
terande läkemedel.

Medicinen har utveck-
lats i nära samarbete med  
Sahlgrenska universitets-
sjukhus.

Isofols grundare upptäck-
te att med högre nivåer av fo-
lat, ett vitamin som alla har i 
kroppen, svarade fler patien-
ter bättre på cellgiftbehand-
ling. Tumörerna krympte. Så 
man började forska på hur 
man skulle kunna ta fram 
ett ännu bättre preparat.

– 2005 lyckade man i sam-
arbete med det tyska bolaget 
Merck, ta fram ett mer effek-
tivt folat som kunde tillver-
kas i större kvantiteter och 
användas i kliniska studier, 
säger Anders Rabbe.

DE STUDIER ISOFOL Medical 
genomfört har varit så fram-
gångsrika att bolaget nu fått 
klartecken från amerikanska 
och europeiska myndigheter 
att gå vidare med en studie. 
Blir den positiv så registre-
ras Modufolin som läkeme-
del. Förtaget har också sökt 
patent på den aktiva ingre-
diensen.

– Eftersom vi förbättrar 
befintlig behandling, stöt-
tar myndigheter ett förkor-

tat utvecklingsprogram. 
Den studien som vi nu söker 
pengar för omfattar 400-500 
patienter i USA och Europa, 
säger Anders Rabbe.

Han forttsätter:
– Om studien visar att Mo-

dufolin gör att patienterna 
svarar bättre på behandling 
och kan hålla sjukdomen i 
schack längre, kan vi regist-
rera produkten.

STUDIEN KOMMER ATT ta tre 
år att genomföra. Och redan 
nu har flera svenska stora in-
vesterare åtagit sig att teckna 
aktier som motsvarar 30 pro-
cent av erbjudandet.

Isofol kommer att genom-
föra en nyemission på 430 
miljoner kronor och går ut 
med ett prospekt den 20 
mars.

Börsintroduktionen av fö-
retaget är planerad till den 4 
april och priset per aktie är 
29 kronor.

Om studien blir fram-
gångsrik beräknas prepara-
tet finnas ute på marknaden 
2021.
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”Isofol har gjort 
en fantastisk resa 
i utvecklingen  
av cancerläke- 
medlet 
Modufolin”
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