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Europeiska patentmyndigheten har meddelat att
den kommer godkänna Pharmivas viktiga FOAM
I-patent
Pharmiva AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit besked från den europeiska
patentmyndigheten EPO (European Patent Organization) om ett kommande godkännande av
patentfamiljen FOAM I. Detta innebär en avsevärd förstärkning av patentportföljen för
Pharmivas innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Det slutgiltiga godkännandet väntas
under första halvåret 2022.
Patentfamiljen FOAM I utgör ett viktigt skydd för Pharmivas produktteknologi och är tidigare
godkänd på flera viktiga marknader, bland annat i USA. Förhandsgodkännandet från EPO befäster
bolagets ställning som en innovativ aktör inom femtech-branschen och innebär ökade möjligheter
att ingå samarbeten med kommersiella aktörer på den europeiska marknaden för den nyligen
lanserade produkten Vernivia®. Efter ett slutgiltigt godkännande sträcker sig patentskyddet på
den europeiska marknaden till och med år 2035.
”Efter att vi tidigare i år säkrat ett starkt patentskydd för såväl Verniva som potentiella framtida
produkter i USA är det glädjande att vi nu kan utöka detta även till Europa. Beskedet från EPO
innebär att vi stärker vår position i förhandlingar med potentiella samarbets- och
distributionspartners och tar oss ett steg närmare en europeisk lansering av Vernivia. Vårt
långsiktiga mål är att erbjuda alla kvinnor ändamålsenliga behandlingar för vaginal hälsa”, säger
Christina Östberg Lloyd, vd, Pharmiva AB.
Pharmiva i korthet:

Pharmiva utvecklar innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första produkt är Vernivia®,
en CE-certifierad vaginal mousse som via apotekskedjor i Sverige nyligen lanserats för behandling av
bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49
år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut
infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar
som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen
av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred
portfölj av patenterade produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North
Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).
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För ytterligare information kontakta:

Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva AB
e-mail christina.lloyd@pharmiva.com
telefon +46 706 388 922
Denna information är sådan information som Pharmiva är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-03-14 14:04 CET.
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