17 mars 2020

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk
fas 2b studie med STA363 av regulatoriska
myndigheter i Nederländerna
Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska
myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande är villkorat av
att etikkommittén, som ännu inte avslutat behandlingen av ansökan, också godkänner ansökan.
STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Målet med den klinisk fas 2b studien är att påvisa säkerhet och tolerabilitet och klinisk relevant minskning i smärta i
patienter. Studien med beteckningen STA002 kommer att inkludera ca 100 patienter och genomföras vid ca 20
kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.
VD Andreas Gerward kommenterar: Att nederländska myndigheter godkänt vår ansökan mindre än två veckor
efter att vi skickat in ansökan är ett viktigt steg framåt och en fantastisk prestation av vårt team. Godkännandet är
en avgörande milstolpe för Bolaget och för start av den kliniska fas 2b studien. Vi väntar nu på svar från de ryska
och spanska myndigheterna och jobbar för fullt för att kunna inleda studien under Q2 2020.
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Om Stayble Therapeutics AB
Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad
ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat.
Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har
nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är
att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller
e-post ca@mangold.se.
Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 19:30 CET.
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