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BioInvent presenterar prekliniska BI-1206-data för mantelcellslymfom på ASH 
2019 
 
Lund, Sverige – 8 november 2019 – BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) meddelar idag 
att bolaget kommer att ha en posterpresentation med prekliniska data för BI-1206 vid det årliga mötet 
anordnat av American Society of Hematology (ASH) i Orlando, Florida som hålls den 7-10 december. 
 
Sammandraget som publiceras här, belyser en preklinisk studie av BI-1206 i en ibrutinib-venetoklax-
dubbelresistent PDX-modell härrörande från en patient med dubbelresistent mantelcellslymfom (MCL). 
Monoterapi med BI-1206 hade kraftig anti-MCL-aktivitet i den FcγRIIb-uttryckande MCL-PDX-
modellen för att övervinna ibrutinib-venetoklax-dubbelresistens. 
 
FcγRIIb visades dessutom vara högt uttryckt i 27 av 27 undersökta primära patient-MCL-prover. 
Tillsammans med tidigare publicerade data som påvisar en viktig roll för FcγRIIB vid resistens mot 
rituximab-baserad cancerimmunoterapi och för BI-1206 för att öka rituximabs effekt och övervinna 
rituximab-resistens, visar dessa data på betydande potential hos BI-1206 att möta ett betydande 
ouppfyllt behov inom MCL och hematologiska cancersjukdomar. 
 
BioInvents vd Martin Welschof kommenterar: ”Dessa prekliniska data indikerar att FcγRIIb har en bred 
och kliniskt viktig roll vid mantelcellslymfom, och visar på potentialen hos BI-1206 att hjälpa till att 
övervinna resistens vid denna indikation. Detta förstärker ytterligare vår övertygelse att FcγRIIb 
kommer att bli en viktig del i behandling av blodcancer och solida tumörer, och BI-1206:s potential att 
få en viktig roll i kampen mot dessa sjukdomar.” 
 
BI-1206, en av BioInvents anti-FcγRIIB-antikroppar och bolagets ledande substans, undersöks för 
närvarande i kliniska studier i non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi och solida tumörer. 
 
Detaljerad information om postern: 
 
Titel: BI-1206, a Monoclonal Antibody Against FcγRIIIb, Showed Superior Anti-Tumor Activity in an  
Ibrutinib-Venetoclax Dual Resistant PDX Model in Mantle Cell Lymphoma 
 
Sessionsnamn: 625. Lymphoma: Pre-Clinical—Chemotherapy and Biologic Agents: Poster II 
 
Tidpunkt: Söndag den 8 december 2019, kl 18:00 – 20:00 
 
Plats: Orange County Convention Center, Hall B 
 
 
Om BioInvent 
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och 
utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående 
program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Tre 
prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets 
validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som 
binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen 
kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. 
 
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera 
läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade 
anläggning. För mer information se www.bioinvent.com   
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För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Welschof, vd                      Hans Herklots, LifeSci Advisors  
046-286 85 50                                             +41 79 598 71 49  
martin.welschof@bioinvent.com                 hherklots@lifesciadvisors.com  
 
BioInvent International AB (publ) 
Org nr: 556537-7263 
Sölvegatan 41 
223 70 LUND 
046-286 85 50 
www.bioinvent.com 
 
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar 
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till 
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker 
och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i 
detta pressmeddelande. 


