
 

 
 

Pressmeddelande 2018-11-21 
 
 

Follicum erhåller preliminärt godkännande för patentansökan i 
Europa för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005 
 
Follicum meddelar i dag att bolaget erhållit en så kallat ”Intention to grant” från Europapatentverket (EPO) avseende 
sin patentansökan nr EP 16169698.4 som skyddar produktkandidaten FOL-005.   
 
I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i Europa som täcker FOL-005 specifikt. Follicum 
har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad ”Divisional” ansökan, som utvidgar skyddet runt FOL-005. Follicum har 
nu erhållit ett preliminärt godkännande för denna uppföljande ansökan.  Patentet omfattar läkemedelskandidaten FOL-
005 samt relaterade substanser. Vissa administrativa steg återstår innan ett formellt godkännande kan beslutas av EPO. 
Det godkända patentet innebär ett skydd i Europa till och med år 2032. 
 
VD Jan Alenfall kommenterar: 
–Europa är en av de absolut största marknaderna för Follicum, varför detta preliminära patentgodkännande är av stor 
betydelse för oss. Vi arbetar fortlöpande med att strategiskt utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader. 
 
Om FOL-005 
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två avslutade kliniska studier visade 
sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling kunde en tydlig effekt på 
hårväxten påvisas. I dessa studier har patienterna doserats med injektioner tre gånger per vecka. Företaget kommer 
som nästa steg att förbereda en klinisk effektstudie med en topikal formulering av FOL-005 där dos, doseringsfrekvens 
och behandlingstid ska optimeras. Parallellt kommer företaget att fokusera på att hitta en lämplig utvecklingspartner 
för FOL-005. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jan Alenfall – VD, Follicum AB  
Telefon: 046 - 19 21 97 
E-post: info@follicum.com  
 
Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 21 november 2018. 

Om Follicum AB  
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära 
fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande 
resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat 
sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum 
noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com 
 


