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Oasmia lanserar läkemedlet Apealea® för 
behandling av äggstockscancer i Sverige, 
Danmark och Finland
Oasmia Pharmaceutical AB lanserar sin produkt, Apealea® 60 mg, i Sverige, Danmark och 
Finland. Den första omgången av läkemedlet har skickats till distributörer i dessa länder.

Apealea® är en patenterad, vattenlöslig, intravenöst injicerbar formulering av paklitaxel, utvecklad 
med Oasmias egenutvecklade teknikplattform - XR17 - som underlättar lösligheten av paklitaxel. 
Paklitaxel är ett cellgiftspreparat som används för behandling av ett antal cancertyper. Apealea® 
har godkänts för marknadsföring av Europeiska kommissionen. Apealea® är godkänt för 
behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial 
äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin.

”Lanseringen av Apealea i Norden innebär utökade möjligheter för patienter som behöver innovativ 
cancerbehandling. Det är en viktig milstolpe för Oasmia i övergången mot att bli ett helt integrerat 
läkemedelsföretag. Som ett andra steg avser vi att fortsätta vårt arbete med att engagera 
strategiska partners för Apealea i andra geografiska marknader”, kommenterar Sven Rohmann, 
interims-VD för Oasmia.

”Oasmia har uppfyllt alla lagstadgade krav som krävs för lansering av läkemedlet i EU. Nästa steg 
för oss är att förbereda för ansökan om ett godkännande från den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA för att möjliggöra tillgång till den amerikanska marknaden”, säger 
Nina Heldring, Chief Medical Officer på Oasmia.

Oasmia kommer att delta som officiell sponsor för det 4:e EORTC-PAMM vintermötet i Stockholm 
den 13-15 februari 2020. Vintermötet organiseras under paraplyorganisationen European 
Organization for Treatment of Cancer (EORTC) med avsikten att skapa möjligheter för 
tvärvetenskapligt och internationellt utbyte av kunskap om optimering av cancerbehandling.

För mer information:

Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com
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Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av 
läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya 
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med 
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare 
användningsområden. Produktutvecklingen bygger på den egenutvecklade teknologiplattformen 
XR17. Bolaget har lyckats driva sin första produktkandidat, Apealea (paklitaxel micellär) genom 
klinisk utveckling, och har ansökt om och erhållit marknadsgodkännande i EU och i vissa andra 
länder. Oasmia är inne i ett skifte där Bolaget nu går in i kommersialiseringsfas för produkten 
Apealea och produkten görs nu tillgänglig för patienter.
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