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Sobi presenterar nya data vid EAHAD 2022-kongressen   
 
Sobi™ kommer att presentera nya data som bidrar till säkerhets- och effektprofilen och de långsiktiga 
fördelarna med Elocta® (efmoroctocog alfa), en långtidsverkande behandling för hemofili A, vid 
European Association of Haemophilia and Allied Disorders, EAHAD:s virtuella kongress 2–4 februari 
2022. Studierna som kommer att presenteras är en del av Sobis långsiktiga engagemang för att 
utveckla ett behandlingsparadigm som genom en individuellt anpassad behandling erbjuder ett 
förbättrat skydd för personer med hemofili. 
 
"Vi är glada över att medverka vid EAHAD 2022 med nya data avseende långsiktig ledhälsa, 
livskvalitet och immuntoleransinduktion, data som ytterligare bidrar till Eloctas väl etablerade 
behandlingsfördelar", säger Anders Ullman, chef för R&D och Chief Medical Officer på Sobi. "Vi är 
stolta över att visa vårt engagemang för att öka kunskapen och höja vårdstandarden, och vi tror att 
detta arbete kommer att leda till fler möjligheter för människor som lever med hemofili", säger han. 
 
Satellitsymposium 

• Haemophilia Management: Your key to success. 3 February, 18.00-19.00 CET. 
 

ePoster presentationer 
 

• Interim baseline data on the 48-month prospective, observational A-MORE study evaluating 
long-term effectiveness of rFVIIIFc on joint health. #PO080. (Presenterad av Sobi) 

• Interim data from a chart review study of patients with haemophilia A with inhibitors treated 
with recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc) for immune tolerance induction. #PO081. 
(Presenterad av Sobi) 

• Systematic joint examination in patients with haemophilia A in France: Interim baseline results 
from the A-MOVE study. #PO131. (Presenterad av Sobi) 

• Health-related quality of life (HRQoL) outcomes in people with hemophilia A (PwHA) from the A-
LONG/ASPIRE studies of recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc). #PO068. 
(Presenterad av Sanofi) 

• The clinical and economic impact of recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc) on long-
term joint heath in people with hemophilia A (PwHA). #PO132. (Presenterad av Sanofi) 
 
 

Alla presentationer kan nås via den officiella EAHAD 2022-webbplatsen. 

 
Om Elocta®/Eloctate® 
Elocta®/Eloctate® (efmoroctocog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi som utvecklats för hemofili A och som 
genom Fc-fusionsteknik (rFVIIIFc) når en förlängd cirkulationstid i kroppen. Elocta/Eloctate har skapats genom att fusionera 
faktor VIII med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta 
möjliggör för Elocta/Eloctate att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger 
tiden som behandlingen finns kvar och har effekt i kroppen (halveringstid). Elocta/Eloctate är godkänd och marknadsförs av 
Sobi för behandling av hemofili A i EU, samt i Ryssland, Storbritannien Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Kuwait och 
Saudiarabien. I Japan, Kanada och USA är produkten godkänd som ELOCTATE® [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc 
Fusion Protein] och marknadsförs av Sanofi. Produkten är också godkänd i Australien, Brasilien, Nya Zeeland och andra 
länder där Sanofi har marknadsföringsrättigheterna. 
 
Om Sobis och Sanofis samarbete 
Sobi och Sanofi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Alprolix och Elocta/Eloctate. Sobi har 
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rättigheterna att slutföra utvecklingen och kommersialisera Elocta och Alprolix på sina marknader (i huvudsak Europa, 
Nordafrika, Ryssland, samt de flesta marknader i Mellanöstern). Sanofi har tillverkningsansvar för Elocta/Eloctate och 
Alprolix samt utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och övriga regioner i världen, förutom Sobis 
marknader. Fc-fusionstekniken har använts i mer än 15 år, men Sobi och Sanofi är de första företagen som erbjuder den vid 
behandling av hemofili. I september 2019 valde Sobi att utnyttja tidig optionsrätt till utveckling och kommersialisering av 
efanesoctocog alfa, en faktor VIII-ersättningsterapi under utveckling med potential att ge ett utökat skydd mot blödningar 
med veckovis behandling för människor med hemofili A. 
 
Sobi 
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med 
sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och 
har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. 2020 uppgick totala intäkter till 15,3 miljarder 
SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube. 

 
Kontakter 
Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations  respektive kontaktuppgifter för media. 
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