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Iodocarb comp patent godkänns i Israel
Det israeliska patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis ansökan för Iodocarb comp
(WO2015075111 ” Compositions for obtaining an improved lung function comprising
activated carbon comprising adsorbed iodine and/or an adsorbed iodide salt and a
sodium/iodide symporter inhibitor.”) är patenterbar. Sedan tidigare har ansökan godkänts i
Sydafrika. Den granskas för närvarande på åtta andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan,
Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Patentskyddet varar till 2033 och kan förlängas
med ytterligare 5 år.
VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu
godkänd i sitt andra land. Det mesta talar således för att den även kommer att godkännas på
övriga marknader. Detta medför att affärsplanen för Iodocarb comp, som bland annat
beskrivits i Bokslutskommunikén 2017-02-16 Punkt 3, kan genomföras såsom planerat. I
korthet innebär affärsplanen att PharmaLundensis utlicenserar Iodocarb comp på mindre
marknader, och använder intäkter därifrån för att bygga upp registrerings- och
försäljningsorganisationer på de viktigaste marknaderna. Detta syftar till att behålla kontrollen
över registreringsprocessen på de stora marknaderna och därmed undvika att
PharmaLundensis blir beroende av större partners, samt att optimera intäkterna.
Detta patent förväntas bli användbart även till det nya jodkolet, som snart är färdigutvecklat.
Tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen, vilket
kan ge möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt behandla även svårt KOL-sjuka patienter.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall, VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2017.

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot ett flertal lungsjukdomar som idag saknar effektiv
behandling såsom KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av
läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem.

