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Alzinova i korthet
Alzinova är ett svenskt innovativt biofarmabolag specialiserat på utveckling av 
sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom. 

Vårt mål är att göra det möjligt för patienter att leva ett självständigt och aktivt 
liv utan någon inverkan av Alzheimers sjukdom.

Alzinovas huvudkandidat ALZ-101, är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers 
sjukdom. Vaccinets kliniska utvecklingsfas beräknas starta under tredje kvarta-
let 2021 med en fas 1b-studie i Alzheimerpatienter.

Företagets produkter baseras på den  patenterade AßCC-peptid™ teknologin 
vilken gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som 
med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-ß-oligomerer som är cen-
trala i sjukdomens uppkomst och utveckling.

Alzinovas läkemedelskandidater utvecklas för att visa effekt och säkerhet 
vid Alzheimers sjukdom. Ytterligare förberedande aktiviteter pågår inför 
fas 2-utvecklingen, vilket gör kandidaterna mer attraktiva för strategiskt 
partnerskap.

Noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan mars 2019 (ALZ). 

partnerskap.

Noterad på Nasdaq First North Growth Market i mars 2019 (ALZ). 
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Tre månader,  januari – mars 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till  
-1 461 253 SEK (-1 774 906 SEK).

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB (org.nr. 556861-8168), härefter 
”Alzinova” eller ”Bolaget” avger härmed delårsrapport för perioden januari-mars 2021.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 775 724 aktier per 2021-03-31  
(7 633 415 aktier per 2020-03-31).  
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 
Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

Sammanfattning av  
januari-mars 2021

• Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK 
(-0,23 SEK).

• Soliditeten uppgick till 93,6% (91,8%).
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Väsentliga händelser efter  
periodens utgång

• Alzinova meddelade i april att den dokumentation som krävs för ansökan om start av den pla-
nerade fas 1b-studien med läkemedelskandidaten ALZ-101 kommer att färdigställas under juni. 
Studien beräknas därmed att starta under tredje kvartalet och även att första patienten ges en 
första dos under samma kvartal.

Väsentliga händelser under  
perioden januari - mars 2021

• Alzinova meddelade att läkemedelssubstansen för 
vaccinet ALZ-101 tillverkats och uppfyller kraven för 
den kommande kliniska fas-1b-studien på patienter 
med Alzheimers sjukdom. 

• Som en del av de pågående förberedelserna 
inför den kommande kliniska fas 1b-studien, 
meddelande Alzinova i februari att man inlett ett 
samarbete med klinisk neurokemi laboratorium 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 
avseende biomakörer, vilka används för att 
spåra neurodegenerativa förändringar vid 
Alzheimers sjukdom 
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VD har ordet 
Alzinova befinner sig nu i en mycket spännande 
fas i företagets historia. Vi närmar oss starten 
av den första kliniska studien med ett vaccin 
– ALZ-101 – specifikt riktat mot de neurotoxiska 
oligomererna amyloid-β, för patienter med 
Alzheimers sjukdom. 

Studien, som genomförs på patienter som har 
Alzheimers sjukdom, kommer att undersöka om 
vaccinkandidaten ALZ-101 tolereras väl och inte 
ger några oväntade biverkningar. Vi kommer 
även att studera immunsvaret som vaccinet 
genererar vid upprepad dosering samt en 
rad biologiska markörer som är kopplade till 
Alzheimers sjukdom. Arbetet med biomarkörer 
är ett forskningssamarbete med Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg.

Dokumentationen som krävs för ansökan om 
start av denna kliniska fas 1b-studie kommer att 
färdigställas under juni med målet att kunna 
starta studien under tredje kvartalet. Vi planerar 
alltså att ge första patienten en första dos under 
samma kvartal. 

Under första kvartalet fick vi läkemedelssubstan-
sen för vaccinet ALZ-101 levererat och det kliniska 
studiematerialet för fas 1b-studien är nu också 
tillverkat. Vi arbetar vidare med att optimera 
tillverkningsprocessen av läkemedelssubstansen 
samt med den farmaceutiska utvecklingen för 
att kunna möta kraven som kommer att ställas 
inför en kommande fas 2-studie.  

Området demenssjukdomar, till vilken Alzheimers 
sjukdom hör, är ett hett forskningsområde där 
det för närvarande sker betydande framsteg 
inom både diagnostik och läkemedelsutveckling. 
Detta blev uppenbart i mars, då den interna-
tionella Alzheimers och Parkinsons konferensen 
(AD/PD) hölls.

Vid konferensen mötte presentationer av data 
från kliniska studier ett stort intresse, framför allt 
de som visat på sjukdomsmodifierande effekt. 
Dessa läkemedelskandidater är i form av anti-
kroppar mot amyloid-ß. Studierna visar att dessa 
antikroppar kan minska de skadliga formerna av 
amyloid-ß, vilket ger ytterligare stöd och vali-
dering av amyloid-ß hypotesen. Sammantaget 

Kristina Torfgård 
VD, Alzinova AB
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“2021 kommer att vara ett viktigt år, med stort fokus på att 

starta den första kliniska studien med ett terapeutiskt 

oligomerspecifkt vaccin, på Alzheimer-patienter.”

visar data också att bindningsprofilen hos dessa 
antikroppar är helt central, där en hög selektivitet 
för aggregerat Aβ är viktigt för att erhålla en god 
effekt. Detta ger ytterligare stöd för vår strategi 
att utveckla oligomerspecifik behandling av 
Alzheimers, och att det terapeutiska vaccinet 
ALZ-101 förväntas resultera i positiva kliniska 
studier.

Vid konferensen presenterades även ett flertal 
förbättrade diagnostiska verktyg som nu är 
under utveckling med förhoppning om att kunna 
diagnosticera sjukdomen tidigt, vilket skapar allt 
bättre förutsättningar för att i framtiden tidigt 
kunna sätta in behandling med ett långverkande 
och kostnadseffektivt vaccinläkemedel som 
ALZ-101.

Utöver vårt stora fokus på ALZ-101 har vi fortsatt 
att stärka organisationen med nyckelpersoner 
inom kommunikation, immateriella rättigheter 
och patent, vilket ytterligare förbättra företagets 
position och dess möjligheter. 

Vår finansiella situation är fortsatt stabil. Vi har 

en betryggande likviditet och kostnadsutveck-
lingen för FoU-verksamheten fortskrider enligt 
plan. 

Beträffande covid-19-situationen så fortsätter 
vi att arbeta tillsammans med leverantörer och 
samarbetspartners för att minimera påverkan i 
vår verksamhet. Vi arbetar även medvetet för att 
minimera risken för våra medarbetare.

Under första kvartalet 2021 har vi genomfört flera 
viktiga aktiviteter för att förbereda starten av fas 
1b-studien. Jag ser med tillförsikt fram emot det 
fortsatta arbetet med patientstudien som har 
högsta prioritet. Att under året ta in vårt terapeu-
tiska vaccin ALZ-101 i klinisk fas och fortsätta vårt 
viktiga arbete för att behandla och förebygga 
progressen av Alzheimers sjukdom är en mycket 
viktig och fantastiskt inspirerande milstolpe i 
bolagets historia. 

Det långsiktiga målet att ta fram ett långtidsver-
kande och effektivt läkemedel som möjliggör för 
patienter att leva ett aktivt och självständigt liv 
fritt från inverkan av Alzheimers sjukdom har nu 
kommit en bit närmare.
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Om Alzheimers sjukdom
Varje år insjuknar runt 10 miljoner 
människor i världen i någon form av 
demens, varav Alzheimers sjukdom  
står för cirka 60-80 procent. De obotliga 
demenssjukdomarna är ett problem  
som växer i takt med att vi lever längre. 
Idag uppskattar man att det finns cirka 
50 miljoner patienter med demens  
i världen och varje år ökar antalet  
drabbade med nästan 10 miljoner. 
Detta antal beräknas öka till runt 95 
miljoner år 2025. Uppskattningsvis har 
idag mer än 30 miljoner personer i 
världen Alzheimers sjukdom och antalet 
förväntas tredubblas till 2050. Samhällets 
kostnader för demenssjukdomar upp-
skattas idag till ca 1 000 miljarder USD 
årligen. Läkemedelskostnaden enbart för 

Alzheimermediciner uppgår till  
ca 6 miljarder USD årligen. Idag finns 
ingen behandling som kan ge annat 
än tillfällig symptomlindring. Även ett 
läkemedel som endast tar en marginell 
del av marknaden har därför stora 
försäljnings- och intäktsmöjligheter. 
Analysföretaget Global Data uppskattar 
att den årliga försäljningen kommer att 
uppgå till drygt 13 miljarder USD år 2028 
för sjukdomsmodifierande läkemedel 
mot Alzheimers sjukdom i de största 
marknaderna USA, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien, Italien, Spanien, Japan, 
Kina och Indien. Ett godkänt sjukdoms-
modifierande läkemedel mot Alzheimers 
sjukdom, skulle kunna generera en årlig 
toppförsäljning på över 10 miljarder USD.
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Illustrativ modell  
av oligomerer.

Illustration av Alzinovas  
patenterade AβCC-molekyl.

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag som 
specialiserar sig på behandling av Alzheimers 
sjukdom – en av våra största folksjukdomar 
mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets 
patenterade AβCC-peptidteknologi möjliggör 
utveckling av sjukdomsmodifierande nya  
terapier med potential att med stor träffsäkerhet 
oskadliggöra de toxiska amyloid-β-oligomerer 
som är centrala för sjukdomens uppkomst och 
 utveckling. Alzinovas fokus är idag utveckling  
av ett oligomerspecifikt vaccin som ett  
långverkande läkemedel för behandling och 

förebyggande av Alzheimers sjukdom. 
Läkemedelskandidaten ALZ-101 är under sen 
preklinisk utveckling och studier i människa 
beräknas kunna inledas under tredje kvartalet 
2021. Baserat på samma teknik utvecklar företaget 
även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig 
preklinisk utvecklingsfas. Målet är att bredda 
verksamheten och att även inkludera denna  
i projektportföljen för utveckling av sjukdoms- 
modifierande terapi. Alzinova är grundat av 
forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter 
inom Göteborgs Universitet och av GU Ventures AB.
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Riskfaktorer
Alzinova har en kontinuerlig process för att  
identifiera risker och hantering av riskerna.  
Det är fortfarande mycket svårt att uppskatta 
utvecklingen av pandemin covid-19 och därmed 
dess påverkan på, och risker för, Bolaget. Alzinova 
har vidtagit åtgärder för att skydda sina med- 
arbetare, följer situationen noggrant, och kom-
mer vidta ytterligare åtgärder vid behov för att 
begränsa påverkan på Bolagets verksamheter.

Alzinova har hittills inte lanserat några läkemedel, 
varken enskilt eller via partners, och har därför 
inte bedrivit försäljning eller genererat några 
intäkter. Det kan därför vara svårt att utvärdera 
Bolagets försäljningspotential och det finns en 
risk att intäkter helt eller delvis uteblir. Det finns i 
preklinisk, klinisk och registreringsfas risker som 
kan innebära att Bolagets produkter inte resul-
terar i kommersiella behandlingsformer vilket 
medför en risk att intäkter helt eller delvis uteblir. 

Alzinova har ännu inga intäkter. Bolaget kan 
således, beroende på när Bolaget uppnår  
positivt kassaflöde, i framtiden komma att 

behöva söka nytt externt kapital. Såväl storleken 
som tidpunkten för Bolagets framtida kapital-
behov beror på ett antal faktorer, däribland 
framgång i kommersialiseringen av produkter. 

Alzinova har samarbeten med leverantörer och 
tillverkare. Bolaget utvärderar kontinuerligt sina 
direkta såväl som indirekta leverantörer och 
bedriver ett aktivt arbete för att minimera och 
i möjligaste mån eliminera yttre påverkan på 
Bolagets verksamhet.

En utförlig beskrivning av riskexponering och 
riskhantering återfinns i Alzinovas årsredo-
visning för 2020 samt i Alzinovas Prospekt för 
Företrädesemissionen 2020. Styrelsen konsta-
terar att covid-19 hittills inte har haft någon 
större påverkan på verksamheten. Bolaget följer 
löpande utvecklingen av pandemin och ett 
proaktivt arbete pågår för att hantera eventuella 
risker på längre sikt.

Framtidsutsikter
Alzinova fortsätter att primärt fokusera på 
utvecklingen av läkemedelskandidaten, vaccinet 
ALZ-101. Vårt mål är att erhålla godkännande 
och att inleda den kliniska studien under tredje 
kvartalet 2021.  Bolaget beräknar att det med 
den nya emissionslikviden finns kapital för att 
finansiera verksamheten fram till andra kvartalet 
2022. 

Bolaget kommer under andra kvartalet 2021 att 
initiera studier för humanisering av antikroppen 
ALZ-201. Bolaget kan med ytterligare doku-
mentation av ALZ-201 stärka sin produktportfölj. 
Produkten kommer även kunna utvecklas till en 
oligomerspecifik antikroppsbehandling. Bolaget 
anser att det finns ett potentiellt behov av både 
vaccinet ALZ-101 och antikroppen ALZ-201.
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Aktien, aktiekapitalet och ägandeförhållande 

Aktien

Aktierelaterade ersättningsprogram

Ägare per 31 mars 2021

Finansiell information

Alzinovas aktie noterades på Spotlight Stock 
Market den 25 november 2015. Från och med den 
11 mars 2019 är Bolaget noterat på Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm. Bolaget har 

Bolagets verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare samt Styrelsen, 
innehar genom ett långsiktigt incitamentspro-
gram totalt 159 165 teckningsoptioner av serie 
2020/2023, vilka berättigar till teckning av lika 
många aktier under perioden 1 juni - 31 juli 2023.

ett aktieslag. Aktien ger en (1) röst per aktie. Varje 
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar 
och resultat. Per 31 december 2020 uppgick  
antalet aktier i Alzinova till 15 775 724.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.  
Bolaget har ej heller några aktieinnehav. 

Ägare Antal aktier Kapital %
Maida Vale Capital AB 1 718 211 10,89%
Försäkrings AB Avanza Pension 1 653 811 10,48%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 746 230 4,73%
MIVAC Development AB 531 312 3,37%

Ola Hermansson med bolag 400 000 2,54%
Ålandsbanken, för ägare 296 438 1,88%
Sara Gjertz 250 000 1,58%
Özlem Erdogdu Gül 239 349 1,52%
Ömer Erdogdu 223 862 1,42%
Patrik Ahlvin 206 300 1,31%

Totalt de 10 största ägarna 6 265 513 39,72%
Totalt övriga ägare 9 510 211 60,28%

Totalt samtliga ägare 15 775 724 100,00%
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Finansiell utveckling

Principer för delårsrapportens upprättande

Granskning av revisor

Bolaget har under perioden i huvudsak inves-
terat i utvecklingen av ALZ-101, ett vaccin för 
att behandla och även förebygga progressen 
av Alzheimers sjukdom. Vid kvartalets utgång 

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

(2021-03-31) hade Bolaget en kassabehållning 
om cirka 49 MSEK. Soliditeten vid kvartalets 
utgång var 93,6%.  

Aktieemissioner

Under 2020 genomförde Bolaget en företrädes-
emission samt en riktad emission med påkopp-
lade teckningsoptioner av serien TO2 2020/2022. 
Teckningsoptionerna berättigar innehavarna att 
för varje två teckningsoptioner teckna en ny aktie 
under perioden 24 januari – 7 februari 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i serie 
TO2 2020/2022 medför det en sammanlagd 
utspädning om cirka 5% av det totala antalet 
aktier i Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Göteborg, den 18 maj 2021 
Alzinova AB
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Kommande finansiella rapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Delårsrapport 2, 2021   2021-08-26

Delårsrapport 3, 2021   2021-10-28

Bokslutskommuniké 2021   2022-02-24

Finansiella rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.alzinova.com  
från och med dagen för offentliggörandet.

Kristina Torfgård, VD, kristina.torfgard@alzinova.com, telefon +46 708 467975

Håkan Skogström, CFO, hakan.skogstrom@alzinova.com, telefon +46 705 850859

eller E-post till info@alzinova.com
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Resultaträkning

SEK

2021-01-01 
2021-03-31 

3 mån.

2020-01-01 
2020-03-31 

3 mån.

2020-01-01 
2020-12-31 

12 mån.

Nettoomsättning  -  -  - 
Aktiverat arbete för egen räkning 6 959 904 6 101 301 14 898 034

6 959 904 6 101 301 14 898 034

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -7 248 660 -6 287 776 -17 233 465
Personalkostnader - 1  172 497 -1 588 431 -4 163 207
Rörelseresultat -1 461 253 -1 774 906 -6 498 638

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader - - -919
Resultat efter finansiella poster -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557

Resultat före skatt -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557

Periodens resultat -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557
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Balansräkning

SEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten 49 653 393 33 896 757 42 693 489
Patent 1 632 086 1 632 086 1 632 086

51 285 479 35 528 843 44 325 575

Summa anläggningstillgångar 51 285 479 35 528 843 44 325 575

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 67 267 62 397 102 510
Övriga fordringar 108 528 353 745 338 076
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 135 182 380 72 457

301 930 598 522 513 043

Kassa och bank 49 426 470 26 338 099 55 977 041
Summa omsättningstillgångar 49 728 400 26 936 621 56 490 084

SUMMA TILLGÅNGAR 101 013 879 62 465 464 100 815 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 149 015 2 007 588 4 149 015
Fond för utvecklingsutgifter  47 584 552     31 560 685     40 624 648    

51 733 567 33 568 273 44 773 663

Fritt eget kapital
Överkursfond 118 872 676 77 601 555 118 872 676
Balanserad vinst eller förlust -74 582 478 -52 059 054 -61 123 017

Årets/periodens resultat -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557
42 828 945 23 767 595 51 250 102

Summa eget kapital 94 562 512 57 335 868 96 023 765

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 800 000 800 000 800 000

800 000 800 000 800 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 145 760 1 331 433 1 911 584
Övriga kortfristiga skulder 505 318 717 659 511 453
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 000 289 2 280 504 1 568 857

5 651 367 4 329 596 3 991 894

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 013 879 62 465 464 100 815 659
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Förändring eget kapital i sammandrag

2021-01-01 
2021-03-31 
3 mån.

Aktie- 
kapital

Fond för utveck-
lings- 

utgifter
Överkurs- 

fond

Balanserat res. 
inkl. årets 

 resultat
Summa eget 

kapital

Vid periodens början 4 149 015 40 624 648 118 872 676 -67 622 574 96 023 765

Nyemission 0

Omföring inom eget kapital 6 959 904 -6 959 904 0

Periodens resultat -1 461 253 -1 461 253

Vid periodens slut 4 149 015 47 584 552 118 872 676 -76 043 731 94 562 512

2020-01-01 
2020-03-31 
3 mån.

Aktie- 
kapital

Fond för utveck-
lings- 

utgifter
Överkurs- 

fond

Balanserat res. 
inkl. årets 

 resultat
Summa eget 

kapital

Vid periodens början 2 007 588 25 726 620 77 601 555 -46 224 989 59 110 774

Omföring inom eget kapital 5 834 065 -5 834 065 0

Periodens resultat -1 774 906 -1 774 906

Vid periodens slut 2 007 588 31 560 685 77 601 555 -53 833 960 57 335 868
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Kassaflödesanalys i sammandrag

SEK

2021-01-01 
2021-03-31 

3 mån.

2020-01-01 
2020-03-31 

3 mån.

2020-01-01 
2020-12-31 

12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557
Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet  -  -  - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar  
av rörelsekapital -1 461 253 -1 774 906 -6 499 557

Kassaflöde från förändringar  
i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av  
rörelsefordringar 211 113 -223 134 -137 655
Ökning (+)/Minskning (-) av  
rörelseskulder 1 659 473 709 186 371 484
Kassaflöde från den löpande verksamheten 409 333 -1 288 854 -6 265 728

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella  
anläggningstillgångar -6 959 904 -6 106 655 -14 903 387
Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -6 959 904 -6 106 655 -14 903 387

Finansieringsverksamheten
Teckningsoptioner - - 280 130
Företrädes- och riktad emission - - 53 082 765
Emissionskostnader - - -9 950 347
Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 0 0 43 412 548

Periodens kassaflöde -6 550 571 -7 395 509 22 243 433
Likvida medel vid periodens början 55 977 041 33 733 608 33 733 608
Likvida medel vid periodens slut 49 426 470 26 338 099 55 977 041
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Ordlista, definitioner  
och förkortningar

Aβ    amyloid beta

Aβ42    amyloid beta 42

affinitet   ett mått på styrkan av bindningen till tex ett protein

aggregerade   ihopklumpade 

aktiv immunoterapi  behandling som får kroppens immunförsvar att  
    angripa skadliga ämnen (ett vaccin)

FDA    Food and Drug Administration

FoU    Forskning och Utveckling

GMP    Good Manufacturing Practice 

GLP    Good Laboratory Practice

MCI    mild kognitiv svikt - Mild Cognitive Impairment

MOA    verkningsmekanism - mechanism of action

monoklonal antikropp  antikropp producerad av celler som ursprungligen  
    kommer från en och samma cell 

neurotoxisk   skadlig eller giftig för hjärnan

oligomerer   aggregat av protein eller peptid, här använt som 
    benämning på lösliga peptidklumpar 

passiv immunoterapi  behandling med antikroppar som angriper  
    skadliga ämnen

peptid    del av protein

sjukdomsmodifierande  
behandling   påverkar sjukdomens bakomliggande orsak

synapser   kopplingspunkter mellan nervceller där information  
    överförs och minnen lagras

symtomatisk behandling  lindrar sjukdomens symtom men påverkar inte  
    sjukdomens bakomliggande orsak

transgen mus   genmodifierad mus med arvsanlag från människa



Vill du ha mer information,  
maila oss gärna på info@alzinova.com,  

eller telefon: +46 (0) 708 467 975.

Besöksadress

Alzinova AB                                                                                                                                                       
(org.nr. 556861-8168)

AstraZeneca BioVentureHub 
Pepparedsleden 1 
SE-431 83 Mölndal 

Sverige

www.alzinova.com

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag specialiserat på  
behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är  

att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten 
ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom  

som befinner sig i sen preklinisk fas. Alzinovas patenterade  
AβCC-peptid™ teknologi gör det möjligt att utveckla  
sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor  

träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer  
som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling.  

I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste  
och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i  
storleksordningen upp till 40 miljoner drabbade idag.  

Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen  
ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas,  

och målet är att utöka pipelinen ytterligare.  


