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Uppdatering efter CPhI  

Vill med dessa rader uppdatera våra aktieägare om resultaten från CPhI i Madrid i förra veckan och 

pågående/kommande aktiviteter. 

Som tidigare meddelats ställde vi ut på CPhI tillsammans med vår kinesiska samarbetspartner 

SinoPEG, som även passade på att besöka oss i Sverige under ett par dagar. CPhI är en av de största 

mässorna inom läkemedelsbranschen med ca 45 000 deltagare. Vi hade förberett oss väl och hade ett 

antal intressanta möten, med potentiella kunder/licenstagare/samarbetspartners, som nu följs upp. 

Intresset för Uni-Qleaver® är stort liksom behovet. Vi hade även ett uppföljningsmöte med det globala 

medelstora läkemedelsbolag som vi sedan tidigare har erhållit substans ifrån, se bl.a. pressmeddelande 

2018-02-20. Diskussionerna om ett eventuellt samarbete fortlöper väl men om och när ett sådant 

samarbete kan formaliseras kan vi idag inte bedöma. 

Som tidigare meddelats pågår pre-kliniska försök som både bedrivs i Uppsala och vid ett par 

kontraktslaboratorier. Initiala resultat pekar i rätt riktning och vi är mycket nöjda med vad vi hittills uppnått 

på relativt kort tid. Dock är det, med erfarenhet från en bransch där det ibland kan svänga snabbt åt 

endera håll och att det aldrig är klart förrän alla resultat är framtagna och färdiganalyserade, svårt att 

sia om det slutliga utfallet. Emellertid är det vår förhoppning att vi inom en inte alltför avlägsen framtid 

ska ha erhållit resultat som vi kan dela med oss till våra aktieägare.  

Vid positiva och konklusiva resultat är desamma tänkta att användas i marknadsföringen av Uni-

Qleaver® samt utgöra stommen i ett intressant och förhoppningsvis värdefullt läkemedelsprojekt inom 

det metabola området. Läkemedelsprojektet skulle i så fall vara en s.k. biobetter, en förbättrad version 

av ett redan existerande läkemedel, vilket skulle minska både utvecklingsrisk, tidsåtgång och kostnad 

markant. Målsättningen skulle sedan vara att utlicensiera projektet i ett tidigt skede. 

Under november kommer vi att deltaga på BioEurope i Köpenhamn, en konferens tillägnad 

partneringmöjligheter, och Stora Aktiedagen i Stockholm.   

Med tillönskan om en fin höst, 

 

Marcus Bosson 

Verkställande direktör    
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