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Pressmeddelande 

Malmö, 18 november 2021 

Delårsrapport januari-september 2021 
 

Väsentliga händelser tredje kvartalet  

▪ NeoFox – studien återgår till full studieverksamhet och idag har totalt 93 patienter randomise-

rats till studien. 

▪ WntResearch tillförordnade VD Anders Rabbe avgår efter årsskiftet.  

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

▪ Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvarta-lets utgång.Väsentliga händelser efter 

kvartalets utgång 

VD-kommentar 

Stort fokus på patientrekrytering och affärsutveckling 
Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinskt behov i att motverka metasta-

ser. Vi fokuserar nu på att optimera patientrekryteringen för att kunna genomföra en interimanalys på 

120 patienter samt att optimera den kliniska utvecklingsplanen mot ett mark-nadsgodkännande av Foxy-

5.   

Under hösten har vi lagt stort fokus på att öka rekryteringen av patienter till bolagets absolut viktigast 

aktivitet, NeoFox -studien, vars syfte är att dokumentera Foxy-5s potentiella effekt i att minska risken för 

återfall av colon cancer efter operation. Bolagets målsättning att genomföra en interimanalys av 120 pa-

tienter i december 2022 står fast. 

Vi har även arbetat med affärsutvecklande aktiviteter genom att ytterligare underbygga den kommersiella 

planen samt tydligare definiera en klinisk utvecklingsplan mot ett potentiellt marknadsgodkännande av 

Foxy-5. 

Detta arbete innefattar att stärka den vetenskapliga plattformen med ytterligare preklinik, jobba vidare 

med uppskalning av ny tillverkningsprocess för Foxy-5, bygga på patentportföljen samt att intensifiera 

diskussioner med potentiella partners. 

Studieläkemedel och uppskalning av ny tillverkningsprocess för Foxy-5 

Under hösten har tillverkning av ytterligare studieläkemedel (Foxy-5) framgångsrikt initierats. Vi räknar 

med att ca 3 000 nya vialer kommer att finnas tillgängliga under januari 2022 för att säkerställa slutföran-

det av NeoFox-studien i enlighet med nuvarande studieprotokoll. Utöver detta så har även arbetet med 

utveckling av en ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av Foxy-5 fortlöpt. Vår strategi är att 

utveckla förbättrade egenskaper av läkemedelssubstansen med möjlighet att identifiera en bättre formu-

lering av Foxy-5 för fortsatta kliniska studier och framtida kommersiell lansering. Vi har nu lyckats identi-

fiera några potentiella kandidater för ytterligare uppskalning och vi räknar med att kunna presentera re-

sultatet av detta arbete innan årets slut. 

 

Patent 

WntResearch har en tydlig strategi som syftar till att kunna bredda och förlänga patentportföljen genom 

att patentera såväl substans som tillverkningsmetod. Bolaget har parallellt med uppskalning av ny tillverk-

ningsprocess för Foxy-5 utarbetat en ny patentansökan som brett täcker ett flertal kandidater. Målsätt-

ningen är främst att säkerställa att vår framtida kommersiella läkemedelsprodukt omfattas av patent som 

ger största möjliga skydd och exklusivitet för en framgångsrik kommersialisering. 
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Pågående prekliniska studier  

Bolaget genomför nu ytterligare prekliniska studier vars primära syfte är att utvärdera alternativ dosfre-

kvens av Foxy-5. Finala resultat från dessa studier förväntas under första kvartalet 2022. 

Affärsutveckling 

För att skapa en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknadsregistrering av Foxy-5 och för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering pågår även en intensifierad utvärde-

ring kring de kliniska och kommersiella möjligheter som finns för Foxy-5. 

Vi har under hösten byggt vidare på en omfattande marknadsundersökning med syfte att kartlägga kon-

kurrentlandskapet, identifiera medicinska experter samt få ett bredare underlag för den kliniska och kom-

mersiella potentialen med Foxy-5.  Vi har nu en mycket god bild över den övergripande forskningen kring 

WNT- signalsystem och vi utvärderar nu potentiella forskningssamarbeten med internationellt kända fors-

kargrupper. Målsättningen är bland annat att utforska möjligheter att utveckla Foxy-5 även inom andra 

indikationer än koloncancer. 

Full studieverksamhet mot en interimanalys 

Under hösten har NeoFox-studien återgått till full studieverksamhet men rekrytering av patienter har varit 

trögare än våra förväntningar. Covidpandemin påverkar fortfarande rekryteringen negativt och vi räknar 

med att även fortsättningsvis behöva vidta åtgärder för att motverka detta. Vi har därför lanserat ett 

tydligt åtgärdsprogram innefattandes bland annat gemensamma aktiviteter med deltagande läkare, stu-

diesköterskor och våra partners för att ytterligare stimulera patientrekrytering. Vi räknar med att se re-

sultat från detta åtgärdsprogram under de närmaste 3-6 månaderna. 

Under året har 35 patienter rekryterats till NeoFox studien vilket innebär att vi i dagsläget har randomi-

serat 93 patienter till studien. Vår ambition är att efter första kvartalet 2022 kommunicera hur patientre-

kryteringen utvecklas samt hur tidplanen för att genomföra en interimanalys i december 2022 efterföljs. 

Bolagets finansiella utveckling följer planen att kunna driva NeoFox-studien fram till en interimanalys 

och för att stötta de nödvändiga affärsutvecklande aktiviteter som pågår. Mot denna bakgrund ser jag 

goda förutsättningar till att kunna inleda flera forskningssamarbeten och potentiella partnerskap för att 

stärka en tydlig och genomförbar klinisk utvecklingsplan för marknadsregistrering av Foxy-5. 

Anders Rabbe, tf verkställande direktör 

 

För fullständig delårsrapport vänligen gå till https://www.wntresearch.com/finansiella-rapporter/  

 
För vidare upplysningar: 

Anders Rabbe, tfVD 

Tel: +46 707 646 500 

E-post: anders.rabbe@wntresearch.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 

november 2021, kl. 09.00.  

Om WntResearc 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling 

av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, 

som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. 

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att 

minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. 

Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra 

uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en 
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unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-

studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på 

patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. 

http://www.wntresearch.com/

