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Jag är glad över att få skriva mitt första nyhetsbrev som VD för Cyxone. Min 

första månad i bolaget har varit intensiv, spännande och lärorik. Jag har fullt 

upp med att lära känna bolagets projekt och samarbetspartners och till min hjälp 

har jag ett fantastiskt team med duktiga och kompetenta medarbetare, som jag 

också lär känna. Jag ser verkligen fram emot den fortsatta resan! 

 

Sedan jag började på bolaget den 1 juni har tempot skruvats upp avsevärt. 

Inlämning av nya patentansökningar och ingått utvecklingsavtal med Kalev 

Kask var två viktiga milstolpar som ger en solid plattform för oss att utvidga 

våra utvecklingsprojekt – och med det lägga grunden för en ökning av bolagets 

värde. Hela teamet arbetar hårt för att ta Cyxone vidare till nästa nivå. 

 

Sommaren är här, men våra aktiviteter fortsätter att rulla på de kommande månaderna för att inte tappa 

fart och i augusti kommer vi tillbaka med en fullspäckad agenda. Jag ser fram emot att hålla er 

uppdaterade på våra kommande aktiviteter. Min ambition är att ge ut nyhetsbrev med jämna 

mellanrum och ni kan räkna med att få mer information från oss efter sommaren. 

 

Önskar er alla en skön och avkopplande sommar! 

 

Malmö 14 juli 2020 

 

Tara Heitner 

VD 

 

 
 

 

Rabeximod 

De toxikologiska studier som påbörjades i januari är snart färdiga för analys – en process som kommer 

att ta tid eftersom det kommer att behövas ingående och noggranna analyser av materialet. Så här långt 

kan vi konstatera att allt har rullat på smidigt och enligt plan. 

 

Aptuit är redo att fortsätta tillverkningen av kapslarna så snart den nya substansen är färdigproducerad, 

och arbetet framskrider planenligt. 

 

Planeringen av fas IIb-studien för ledgångsreumatism (RA) går framåt och vi räknar med att kunna 

inkludera den första patienten under första kvartalet 2021. Under våren 2020 erhöll vi godkännande 

från den etiska kommittén i Estland för den planerade studien, vilket innebär att vi nu har 

godkännande från tre länders etiska kommittéer (Ukraina, Polen och Estland). Just nu pågår arbetet 

med att ta fram och sammanställa all dokumentation som behövs för att kunna skicka in ansökan till 
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de regulatoriska myndigheterna och för att kunna utse och kontraktera de kliniker där studien ska 

utföras. 

 

T20K 

Det förberedande arbete som krävs för fas I-studien med oral administrering av vår MS-kandidat 

T20K fortskrider enligt plan. Innan vi kan påbörja en andra studie i människa behöver vi genomföra 

kompletterande prekliniska studier för att förstå hur den oralt administrerade substansen tas upp och 

fördelas i kroppen. De studierna pågår nu och samtidigt pågår planeringen av de obligatoriska 

toxikologiska studier som krävs för att få myndighetsgodkännande. Vi kommer att meddela resultat 

och mer detaljer om planerna så snart vi har det på plats. 

 

I våras meddelade vi att Medicinska universitetet i Wien har skickat in en kompletterande 

patentansökan för att utöka patentskyddet för T20K som ingår i Cyxones licensavtal med universitetet. 

Det är Medicinska universitetet i Wien som äger patenten, men Cyxone har rättigheterna till alla 

framtida intäkter. 

 

Patentansökningar 

I juni skickade Cyxone in fyra nya patentansökningar som en följd av nya innovativa resultat. Om 

ansökningarna godkänns kommer de nya patenten att ge Cyxone skydd inom fler sjukdomsområden 

och vidare skydd för tillverknings- och formuleringsprocesser. Företagets immateriella tillgångar 

(intellectual property, IP), såsom patent, är strategiskt viktigt eftersom det ökar bolagets värde och 

attraherar investerare och potentiella samarbets- och licenspartners. 

 

Utvecklingsavtalet med Kalev Kask 

Cyxone kunde nyligen meddela att man ingått ett utvecklingsavtal med vetenskapsmannen och 

entreprenören dr Kalev Kask. Syftet med avtalet är att gemensamt utveckla ett läkemedel för 

behandling av allvarliga sjukdomssyndrom som förekommer i samband med bland annat covid-19-

infektioner.  

 

Kalev Kask har enligt avtalet rätt att under perioden fram till den 1 oktober 2020 teckna upp till totalt  
4 908 028 aktier i Cyxone i en eller flera riktade nyemissioner. Teckningskursen ska som 

utgångspunkt vara 4,45 kr. Detta utgör en del av betalningen för Cyxones förvärv av de exklusiva 

rättigheterna till en ny patentansökan som dr Kask är uppfinnare till, och som bedöms vara central för 

värdebyggandet i det gemensamma utvecklingsprojektet. Om utvecklingen skulle resultera i att en 

produkt når marknaden har Kalev Kask även rätt till en royalty-ersättning på all nettoförsäljning som 

genereras genom användning av ett eventuellt beviljat patent. 

 

Vetenskapliga rådet 

Vi håller för närvarande på att omforma vårt 

vetenskapliga råd för att stärka våra projekt i 

den vetenskapliga sfären. Vi för diskussioner 

med flera kandidater och vi välkomnar nu två 

nya medlemmar: Dr Maarten Kraan som 

rådgivare för vårt projekt inom 

ledgångsreumatism och professor Rikard 

Holmdahl som rådgivare för båda våra projekt 

inom autimmuna sjukdomar. 

 

Dr Kraan är legitimerad reumatolog med lång 

och gedigen erfarenhet och expertkunskap 

inom sjukdomsområdet RA. Maarten Kraan 

har även doktorerat i immunologi vid Leidens universitet och har haft ett flertal ledande roller inom 

preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i 

både Europa och USA. 

 



Professor Holmdahl har lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap inom immunologi och 

autoimmuna sjukdomar. Rikard Holmdahl är läkare och har doktorerat i immunologi vid Uppsala 

universitet samt har haft ett flertal seniora vetenskapliga roller inom akademin. Sedan 2008 innehar 

Rikard Holmdahl en professur vid Karolinska Institutet (KI), och sedan 2014 ingår han i Nobel-

kommittén. Vid sidan av sin tjänst på KI är han även vetenskaplig rådgivare och konsult i biotekniska 

och biomedicinska bolag. Rikard Holmdahl var delaktig i det tidiga utvecklingsarbetet med 

Rabeximod tillsammans med OxyPharma.  

 

Dr Carsten Gründemann har beslutat sig för att avgå från vårt vetenskapliga råd i samband med att han 

har tillträtt en ny tjänst. Carsten Gründemann är en av uppfinnarna bakom T20K och vi vill ta det här 

tillfället i akt för att tacka honom för hans värdefulla stöd under de gångna åren. 

 

 

 

 


