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Klaria påbörjar utveckling av läkemedel med
cannabinoider
Klaria Pharma Holding AB (publ.) meddelar att företaget påbörjar utveckling av läkemedel som
innehåller cannabinoider. Läkemedlen är främst avsedda för behandling av smärta och andra
neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi och autism.
Formuleringsarbetet påbörjas omedelbart och fortsätter under 2018 med mål att genomföra de
första kliniska prövningarna under 2019. Cannabinoidprodukterna baseras på Klarias patenterade
drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett frimärke,
vilket diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar cannabinoiderna direkt
ut i blodomloppet.

”Idag lever alltför många patienter med smärta utan fullgod smärtlindring. De får inte tillräcklig
smärtlindring av vanliga smärtläkemedel som paracetamol och vill inte heller använda opioider. Det
finns ett behov som inte är mött. Här kan läkemedel med cannabinoider fylla en viktig roll. Klaria har
därför för avsikt att utveckla väldefinierade smärtläkemedel med cannabinoider som kan ge dessa
patienter ett överlägset behandlingsalternativ”, säger Dr. Scott Boyer, vd i Klaria.
Klaria siktar framförallt på de stora och snabbväxande marknaderna i USA och Kanada, där
cannabinoid-innehållande produkter till en betydande del används för behandling av smärtpatienter
och i synnerhet de som har smärta i samband med cancer.

”Eftersom FDA nyligen godkänt produkten Epidiolex, en munspray med cannabinoider för
behandling av epilepsianfall, ser vi en tydlig affärsmöjlighet i att utveckla buckala filmer som
innehåller cannabinoider. Precis som alla Klarias produkter kommer även dessa läkemedel vara
överlägset enkla att hantera och ge en snabb och pålitlig smärtlindrande effekt”, fortsätter Dr. Scott
Boyer, vd i Klaria.
Klaria har erhållit en exklusiv licens från Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av buckala filmer
som fäster på slemhinnan i munhålan med cannabinoider baserade på Klarias patenterade
filmteknologi. Avtalet innebär att Klaria erhåller en exklusiv och evig licens för användning av denna
substans-klass som innehåller 85 olika molekyler. Ytterligare villkor i avtalet innebär att
Uppsalagruppen Medical AB erhåller royalties på tre procent av Klarias netto-intäkter från en
eventuell försäljning av produkter som täcks av detta avtal.

Detta är Klaria Pharma Holding AB (publ.)
Klaria (Klaria Pharma Holding AB (publ.)) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter
inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi – en film som fäster i munslemhinnan – med
väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara
användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma
Holding AB (publ.). För mer information, se www.klaria.com.

Klaria har relevanta licenser och lab-rutiner implementerade för import, export, rapportering,
hantering och avfallshantering av cannabinoider.
För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ.) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08:30 CET.
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