Uppsala 2019-01-02

Double Bond Pharmaceutical startar Månadskoll
För att starta det nya året med ytterligare mer transparens och djupare engagera omvärlden i
företagets viktiga processer och beslut inför nu Double Bond Pharmaceutical en kontinuerlig tävling
under namnet Månadskoll. Tävlingen går ut på att varje månad annonserar bolaget en ny utmaning
för allmänheten att lösa eller komma med förslag på lösning där bästa förslaget eller lösningen
premieras i slutet av månaden med ett pris. Utmaningar kommer att vara direkt kopplade till
bolagets verksamhet och beröra områden som omvärldsbevakning, idéer kring namn på produkter
och projekt, förslag på förändringar inom vissa verksamhetsdelar eller kommentarer kring utvalda
aktiviteter.
Den första utmaningen inom ramen av Månadskoll är följande:
•

Förslag på arbetsnamn för FarmPharmas utvecklingsprodukt

Denna första utmaning startar idag den 2:a januari och pågår fram till torsdag den 31 januari 2019.
Bästa förslaget premieras med 10 TRISS-lotter och vinnare annonseras i ett nyhetsbrev den 1 februari
samt i v-bloggen. För att delta i utmaningen skicka ditt förslag till info@farmpharma.se innan 31
januari 2019.

Mer om FarmPharmas utvecklingsprodukt: https://www.farmpharma.se/product/
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Information om Double Bond Pharmaceutical International AB
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av
cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033,
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av
temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU
och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag,
Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter
samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa
veterinärmedicinska produkter.

