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Isofol Medical AB (publ) offentliggör 
årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018 

GÖTEBORG, Sverige, 24 april 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First 
North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018 nu finns tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.  
 

För mer information, vänligen kontakta 
Isofol Medical AB (publ) 
Anders Rabbe, CEO 
E-post: info@isofolmedical.com  
Telefon: 0707-64 65 00  

Gustaf Albèrt, CFO 
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com 
Telefon: 0709-16 83 02 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
E-post: info@fnca.se  
Telefon: 08-528 003 99 

 
 
 
 
 

Om arfolitixorin 
Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka 
effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin 
utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie AGENT. Arfolitixorin är den aktiva 
slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla 
patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolotixorin inte kräver metabolisk 
aktivering för att bli utöka sin effekt. 

Om Isofol Medical AB (publ) 
Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för 
att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer 
genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt 
licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera 
arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. 
Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. 
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