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Toimitusjohtajan terveiset 
 
Innostava kevät! Onnistunut noin 5,8 miljoonan euron 

rahoituskierros ylitti tavoitteemme. Ankkurisijoittajana toimi 
Roburin kansainvälinen terveysalan sijoitusrahasto Medica, 
jonka salkunhoitajaa Mattias Häggblomia haastateltiin heti 
rahoituskierroksen jälkeen BioStockiin (ruotsiksi). 
Onnistuneen rahoituskierroksen ansiosta olemme myös 
aloittaneet sisäisen strategisoinnin esimerkiksi 
tuotantoprosessien skaalaamisesta ja mahdollisista tulevista 
kliinisistä tutkimuksista. 

Vuosikertomuksemme julkaistiin. Lue erityisesti 
kiinnostavat asiantuntijahaastattelut: professori Per 
Svenningsson, CDNF tutkimuksemme päätutkija Parkinsonin 
taudissa, sekä Kira Olenius, Lymfactin-tutkimuksemme 
tutkimushoitaja lymfaturvotuksessa.  

TAPAHTUMIA 

• Aktiespararna, Tukholma 14.5.2019: Yhtiöesitys 
ruotsalaisille sijoittajille osana valmistautumista 
mahdolliseen rinnakkaislistaukseen Nasdaq First North 
Ruotsissa vuonna 2019. 

• Bio€quity, Barcelona 20-21.5.2019: Herantis tapaa 
sijoittajia Euroopan tärkeimmässä vuosittaisessa 
bioteknologian alan sijoittajatapasmisessa. 

• Helsinki 23.5.2019: Yhtiöesittely pääkaupunkiseudun 
osakesäästäjille 

• Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2019: 28.8.2019 
 
 
 

Kuukauden Herantis 

 
KLIINISET TUTKIMUKSET 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 
kliininen tutkimus AdeLE rekrytoi potilaita Suomessa ja 
Ruotsissa. Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1–2 kliininen tutkimus CDNF-
lääkeaihiolla on käynnissä. Tutkimus ei enää aktiivisesti 
rekrytoi potilaita. 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus 
Lymfactin-lääkeaihiolla jatkuu pitkäaikaisseurannalla. 
Tutkimukseen ei enää rekrytoida potilaita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimusjohtajamme Henri esittelee CDNF-lääkeaihiota täydelle 
tuhannen hengen auditoriolle AD/PD-kongressissa Lissabonissa. Osa 

yleisöstä ei edes mahtunut sisään! Valtava ero Henrin edelliseen 
AD/PD-esitykseen, jota seurasi ehkä 50 henkeä.

 
Pysy ajan tasalla Herantiksesta: Ota yhteyttä @Herantis Pharma Tilaa uutisiamme 

 
Tiimin kohokohtia 

 
Sigrid, kliinisen kehityksen 

johtaja: “Vaiheen 1-2 Parkinson-
tutkimuksessamme 16 potilaalle 
18:sta on tehty kirurginen 
toimenpide annostelulaitteen 
asentamiseksi. CDNF-annoksen 
kasvattaminen etenee pian 
suunnitellusti ylimpään 
annokseen.” 

Satu, projektipäällikkö: 
“Ruotsalaiset tutkimuskeskukset on 
avattu Vaiheen 2 AdeLE-
tutkimuksessamme Lymfactinilla ja 
ensimmäiset ruotsalaiset 
potilasehdokkaat jo seulottu. 
Tervetuloa Karoliininen ja 
Uppsalan yliopistosairaala!” 

Ajankohtaista 

Ison-Britannian televisioyhtiö BBC esitti 
kaksiosaisen dokumenttiohjelman “The 
Parkinson’s Drug Trial: A Miracle 
Cure?” eli ”Parkinsonin lääketutkimus: 
ihmelääke?”, joka kertoi Vaiheen 2 
kliinisestä tutkimuksesta GDNF-
lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa. 

Samanlaisesta nimestä huolimatta 
Herantiksen CDNF on mekanismiltaan 
hyvin erilainen kuin GDNF. AD/PD 2019 
-kokouksessa esiteltyjen tulosten 
perusteella CDNF on GDNF:ää 
tehokkaampi tunnetussa Parkinsonin 
tautimallissa. Lääkeaihiot annostellaan 
kuitenkin samalla tavalla, ja hankkeilla 
on yhteinen tavoite: läpimurto 
Parkinsonin taudin hoidossa. 

Herantis uutisissa 

Nordic Life Science News haastatteli 
Herantiksen toimitusjohtajaa. 
Haastattelu löytyy täältä (englanniksi). 

Edison Investment Research julkaisi 
väliraportin ja videohaastattelun 
(englanniksi), jotka molemmat löytyvät 
täältä. 

Vertaisarvioidussa tieteellisessä 
julkaisussa Cell Transplantationissa 
julkaistu artikkeli: Huttunen & Saarma: 
CDNF protein therapy in Parkinson’s 
Disease
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