Pressmeddelande 2020-03-20

Follicum erhåller besked om kommande godkännande i Europa
av bolagets patent inom diabetes
Follicum AB (“Follicum”) meddelar att bolaget idag har erhållit ett preliminärt godkännande från
Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande bolagets peptider som utvecklas för att
behandla diabetes.
Follicums patentansökan med publikationsnummer EP 3 618 845 avser nya peptider och användande av
dessa vid behandling av diabetes. EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, vilket innebär att patentverket
har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Det kommande patentet kommer att gälla till och med 4
maj 2038.
Vd Jan Alenfall kommenterar:
"Beskedet om ett kommande godkännade från EPO är mycket glädjande och visar på uniciteten och styrkan i
vårt diabetesprojekt. Ett patentgodkännande inom Europa är mycket betydelsefullt för patentportföljen och
höjer värdet på vårt diabetesprojekt."
Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt
insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och
diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men
också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som
adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska
komplikationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – Vd, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com
Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 mars 2020.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära
fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande
resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat
sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum
noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

