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Follicum erhåller patentgodkännande i Europa - breddat skydd av 
FOL-005  
 
Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets breddade 
patentansökan för stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som 
kommunicerades den 21 november 2018. 
 
I och med EPO:s godkännande av patent nr EP 3087999 B1, finns nu ett brett skydd av Follicums peptider i Europa till och 
med år 2032. Patentet som skyddar bolagets peptider generellt som produkt, och för stimulering av hårväxt specifikt, är 
en breddning av det första patent runt FOL-005 som Follicum tidigare har fått godkänt. Patentet omfattar 
läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser. Som meddelats tidigare har Follicum även skickat in en 
patentansökan på en ny formulering vilket kan ge ett förlängt skydd för FOL-005 med ytterligare 8 år. 
 
VD Jan Alenfall kommenterar: 
 
– Med detta nya godkänande får vi ett bredare skydd. Europa är en mycket viktig marknad och det officiella godkännandet 
är av stor betydelse för oss. Vi kan tack vare patentet driva hårprojektet vidare utan risk att konkurrenter agerar inom vårt 
område. Follicum arbetar kontinuerligt med att bredda sin patentportfölj och detta godkännande är ett välkommet besked!  
 
Om Alopecia  
Oönskat håravfall (alopecia), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 
och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel 
kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt 
och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för 
behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan 
FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– t ex färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders. 
 
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 8 maj 2019. 

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 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com 
 
 


