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Vicore erhåller SARS coronavirus-patent för C21 i USA 
 

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett 
särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar 
idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat patentet US11,123,329 som omfattar 
användningen av C21 för att behandla infektioner orsakade av Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) coronavirus (CoV), inklusive SARS-CoV-2. 

”COVID-19 kan vara bara några mutationer bort från att kringgå det skydd som dagens vacciner ger 
och vi vet att även vaccinerade både kan föra smittan vidare och själva bli sjuka” säger Carl-Johan 
Dalsgaard, VD för Vicore Pharma. ”Det nu godkända C21/CoV-patentet ger Vicore patentskydd på 
den amerikanska marknaden till december 2040”.  

En betydande klinisk effekt av C21 på andningsfunktionen vid COVID-19 dokumenterades nyligen i en 
fas 2-studie som visade att C21 vid studiens slut minskade behovet av syrgasbehandling hos inlagda 
patienter med 90%.  En pågående internationell fas 3-studie (ATTRACT-3) som omfattar cirka 600 
COVID-19-patienter förväntas leverera s.k. ”top-line-data” under första halvåret 2022. 

"Användningen av C21 för att påskynda läkningen av lungskador orsakade av SARS-CoV-2 och 
relaterade coronavirus är en lovande innovativ terapeutisk metod", säger Johan Raud, CSO på Vicore. 
”Vicore arbetar för närvarande med att även erhålla motsvarande skydd för denna innovation 
utanför USA”. 

C21 - första substansen i sin klass AT2R-agonister  
C21, den första substansen i sin klass av typen orala småmolekylära angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) 
agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS) vilket leder till läkning 
av skadade vävnader. C21 utvärderas för närvarande i en fas 2-konceptstudie i IPF samt vid en pivotal 
fas 3-studie i COVID-19. Mot bakgrund av att AT2R-aktivering har potential i ett antal ytterligare 
indikationer med betydande medicinska behov har Vicore intensifierat arbetet med att utveckla 
uppföljningsmolekyler med differentierade profiler. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Dalsgaard, VD 
Telefon: 070 975 98 63 
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com    
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2021 kl 08:00 CET. 
 
Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ) 
Vicore är ett särläkemedelsbolag med fokus på svåra lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande 
fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04. VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 

för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett nytt administrationssätt för 
talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet 
innefattar utveckling av nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter. 

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com 
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