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Cyxone stärker marknadsposition genom förvärv av patentportfölj  
 
Cyxone meddelar idag beslut om att förvärva hela den patentfamilj som skyddar bolagets huvudkandidat, T20K 

för €100 930 inklusive VAT motsvarande den kostnad som universitetet haft i samband med 

patenteringsprocessen.  

 

Den cyklotidbaserade huvudkandidaten licensierades in redan 2015, via holdingbolaget Accequa, för att tekniskt 

verifiera dess egenskaper innan genomförandet av ett fullständigt förvärv. Helt i linje med Cyxones kravbild har 

T20K uppvisat goda egenskaper – som till exempel låg toxicitet och ett stort intervall mellan den effektiva dosen 

och den dos som kan ge toxiska effekter i djur - vilket ligger till grund för dagens besked.  
 
”T20K har hittills uppvisat goda förutsättningar för att kunna bli ett konkurrenskraftigt MS-läkemedel med små 

biverkningar. Det är därför med glädje som vi idag meddelar att vi beslutat att genomföra vår strategi för att 

erhålla fullständig kontroll över vår huvudkandidat. Förvärvet skapar en trygghet för bolagets övergripande 

utvecklingsprogram inom cyklotider och en säkerhet för våra aktieägare”, kommenterar Cyxones VD, Kjell G 

Stenberg. 
 
Multipel skleros är en globalt utbredd sjukdom och bolaget har därför ansökt om patentskydd för T20K på de 

viktigaste marknaderna. Patentportföljen innehåller ett patent som nyligen godkändes i USA och flera 

internationella patentansökningar, som just nu befinner sig i granskningsfas.   
 
”Förvärvet är viktigt inför förhandlingar om strategiskt partnerskap efter avslutade prekliniska och kliniska fas I-

studier med T20K. Genom att äga patenträttigheterna underlättas förhandling med möjliga köpare och bolagets 

teknologivärde stärks. Cyxone har nu dessutom möjlighet att försvara cyklotidteknologin mot eventuella 

konkurrenter vid patentintrång”, tillägger Cyxones ordförande, Bert Junno. 

 

Cyxone avser att slutföra transaktionen med Medical University of Vienna under första kvartalet 2017.  
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Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 21 december 2016 kl. 14.00 CET. 

 
 
Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, 
s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska 
effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en 
substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex 
multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 
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