
 

TAPAHTUMIA 
• Olemme vähentäneet sijoittajatapahtumia huomattavasti 

Covid-19-pandemian takia. Pyrimme sen sijaan jatkamaan 
webcast- ja virtuaalisia tapahtumia. 

• ABGSC Life Science Summit*, Tukholma 26.5.2020: 
yhtiöesittely ruotsalaisille sijoittajille 

• Puolivuotiskatsaus, 27.8.2020 

• 12 kuukauden seurantatuloksia Vaiheen 1-2 
Parkinson-tutkimuksesta CDNF:llä, vuoden 2020 
kolmannella neljänneksellä 

• Pareto Healthcare Conference*, Tukholma 3.9.2020: 
yhtiöesittely ruotsalaisille sijoittajille 

• Keskeiset tulokset Vaiheen 2 kliinisestä 
lymfedeematutkimuksesta Lymfactinilla, vuoden 2021 
ensimmäisellä neljänneksellä 

 
*Riippuu Covid-19-tilanteesta 
 

Kuukauden Herantis 
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Tiimin kohokohtia 
 
Lämpimästi tervetuloa Mats Thorén, 

uusi hallituksen jäsen! Ne meistä, jotka 
ovat tavanneet Matsin vasta näytöllä, 
odottavat innolla hänen tapaamistaan 
kasvotusten. Ja onnittelut Timo 
Veromaalle, vastavalitulle erittäin koke-
neelle hallituksen puheenjohtajalle! 

Tiimimme on innovatiivinen myös 
sen suhteen, miten pysyä kunnossa 
pandemian aikana. Virtuaalitreenejä, 
punttisalin rakentaminen kotinurkkiin, 
suunnistusta, pyöräilyä, kestävyys-
juoksua… koronavirus ei estä terveellisiä 
elämäntapoja. 
 

Ajankohtaista 

Edison Investment Research päivitti 
Herantiksen osaketta koskevaa 
analyysiään tutustuttuaan alustaviin 
Parkinson-tuloksiimme. Edisonin 
tuorein osakeanalyysi on nyt saatavilla 
englanniksi: Herantis Pharma – Funded 
to key data inflection points.  

Herantiksen yhtiökokous oli pande-
mian takia todella ainutlaatuinen. 
Lämmin kiitos osakkeenomistajil-
lemme, jotka kunnioittivat tilannetta 
sekä pyyntöjämme ja osallistuivat 
kokoukseen webcast-lähetyksen kautta 
(tallenne katsottavissa).  

 

Herantis uutisissa 

Neurokeskus kirjoitti Herantiksen 
Parkinson-hankkeesta artikkelissaan  
Parkinsonin taudin hoidossa mahdol-
linen läpimurto.  

Nyhetsbyrån Direktin haastatteli 
Herantiksen toimitusjohtajaa vuoden 
2019 viimeisen neljänneksen tapah-
tumista videolle englanniksi. 

Herantis piti virtuaalisen pääoma-
markkinapäivän, koska sijoittajatapaa-
miset eivät ole mahdollisia.  Tämä ei toki 
ole Herantista koskeva uutinen, mutta 
englanninkielinen webcast on kiinnos-
tuneiden nähtävissä.

www.herantis.com Herantis Pharma Plc, Bertel Jungin aukio 1, FI-02600 Espoo, Finland 

KLIINISET TUTKIMUKSET 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 kliinisen AdeLE-
tutkimuksen potilasrekrytointi on valmistunut. Tuloksia odotetaan 12 
kuukauden sokkoutetun seurantavaiheen jälkeen vuoden 2021 alussa. 
Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen potilas 
rekrytointi on valmistunut. 6 kuukauden seurannan perusteella CDNF 
on turvallinen, ja joissain potilaissa on nähty lupaavia biologisia 
vasteita. Lisää tuloksia odotetaan 2020 kolmannella neljänneksellä.  

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus jatkuu 
pitkäaikaisseurannalla. 12 kuukauden seurannan perusteella 
Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty. 

Toimitusjohtajan terveiset 
 
Maailma on muuttunut kahdessa kuukaudessa valtavasti 

koronaviruspandemian takia. Tuntuu melkein epäreilulta miten 
vähän se on vaikuttanut Herantikseen. Kliinisten 
tutkimustemme potilasrekrytointi oli valmistunut jo ennen 
pandemiaa ja valtaosa potilashoidoista toteutettu. Tiimimme 
huolellisen suunnittelun ja ahkeroinnin ansiosta myös 
pandemian vaikutus tutkimusten loppuihin toimenpiteisiin 
jäänee vähäiseksi, kuten kerroimme webcastissa.  

Pandemian aiheuttama eristys on toki poikkeuksellinen. 
Tosin ruotsalaiset ystäväni vitsailevat, ettei stereotyyppinen, 
introvertti suomalainen edes huomaa muutosta… pidetään 
kuitenkin yhteyttä ystäviin ja kollegoihin. Toiset voivat kokea 
tilanteen erittäin stressaavana. Läheisten stressioireisiin on 
hyvä puuttua ajoissa ja tarjota apua. 

Herantiksella pidämme yhteyttä mm. päivittäisin 
”virtuaalisin aamukahvein” videopalavereina. On rauhoittavaa, 
todella nähdä kollegoitaan (ja toisinaan heidän lapsiaan ja 
lemmikeitään!). Aamukahvi hyväntuulisten kollegoiden kanssa 
auttaa luottamaan siihen, että tästä selvitään yhdessä. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qXtMiNfolQM
https://lymfactin.fi/
mailto:info@herantis.com
https://twitter.com/HerantisPharma
https://herantis.com/fi/subscribe/
https://herantis.com/wp-content/uploads/2020/04/Herantis-Pharma-Funded-to-key-data-inflection-points.pdf
https://herantis.com/wp-content/uploads/2020/04/Herantis-Pharma-Funded-to-key-data-inflection-points.pdf
https://youtu.be/SmmaKM_xNMA
https://www.youtube.com/watch?v=qXtMiNfolQM
https://neurocenterfinland.fi/parkinsonin-taudin-hoidossa-mahdollinen-lapimurto-cdnf-laakeaihio-voi-pysayttaa-taudin-etenemisen-ja-parantaa-oireita/
https://herantis.com/fi/
https://youtu.be/zXVAnRKLefQ



