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Cinclus Pharma meddelar positiva topline-
resultat från fas II eGERD-studie

Lincs portföljbolag Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) meddelar idag 
positiva topline-resultat från bolagets fas II-studie avseende bolagets läkemedelskandidat 
linaprazan glurate som utvecklas för behandling av måttlig till svår erosiv gastroesofageal 
refluxsjukdom ("eGERD").

Studiens primära mål är att stödja valet av dos av  för fas III-studier, genom linaprazan glurate
central bedömning av fyra veckors endoskopisk läkning av eGERD, med säkerhet och tolerabilitet 
som sekundära mål.
 
Studien visade att för patienter med måttlig till svår eGERD var den högsta läkningsgraden efter 
fyra veckor för en dosgrupp med linaprazan glurate 89%, jämfört med 38% i referensgruppen som 
behandlades med lansoprazol. Linaprazan glurate tolererades dessutom i allmänhet väl och 
säkerhetsdatan var jämförbar med lansoprazols.
 
"Att leverera denna högre läkningsgrad, 89% mot 38%, i kombination med en bra säkerhetsprofil, 
för vår primära patientpopulation, patienter med måttlig till svår eGERD, redan efter fyra veckor, 
jämfört med lansoprazol är en stor bedrift, speciellt för en marknad där de flesta patienterna 
beräknas läka på åtta veckor. Resultaten från studien ger oss självförtroende i planeringen av det 
kommande fas III-programmet och är ett viktigt steg mot att driva ett paradigmskifte i 
behandlingen av magsyrarelaterade sjukdomar”, säger Christer Ahlberg, vd för Cinclus Pharma.

För vidare information se www.cincluspharma.com.
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Om Linc

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i 
och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom 
Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i 
forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom 
läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. 
Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende 
potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar 
aktivt i valberedningsarbetet.
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Om Cinclus Pharma

Cinclus Pharma Holding AB (publ) är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar en liten 
molekyl för behandling av magsyrarelaterade sjukdomar och sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. 
Bolagets ledande läkemedelskandidat linaprazan glurate representerar en ny läkemedelsklass 
kaliumkompetetiva syrablockerare (Potassium Competitive Acid Blocker, P-CAB), och är en 
snabbverkande regulator av intragastrisk pH genom en annan verkningsmekanism än 
protonpumpshämmare (PPI). För mer information, besök www.cincluspharma.com.
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