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Xbrane uttalar ambition att generera positivt 
operationellt kassaflöde på månadsbasis vid 
slutet av 2023/ början av 2024 och att initiera ett 
nytt biosimilarutvecklingsprojekt per år.

Stockholm, Sverige – Xbrane (Nasdaq: XBRANE), Som nästa steg att bli en världsledande 
biosimilarutvecklare, kommunicerar Xbrane idag sin ambition att generera positivt 
operationellt kassaflöde på månadsbasis genom nettoinkomsterna från Xlucane™ i slutet av 
2023/början av 2024 och att initiera ett nytt utvecklingsprojekt per år. Bolaget närmar sig 
inlämnande av registreringsansökan för Xlucane™ (Lucentis® biosimilarkandidat) i EU under 
tredje kvartalet och i USA under fjärde kvartalet 2021. Grunden för fortsatt tillväxt är satt 
genom etablering av ett nytt biotechlabb på Campus Solna, ett starkt utvecklingsteam med 50-
talet experter samt en plattformsteknologi för högre produktivitet till lägre kostnad. Xbranes 
styrelse och ledning kommer att utveckla hur denna ambition ska realiseras, på sin virtuella 
kapitalmarknadsdag i morgon måndag den 17 maj, mellan 14:00-15:30.

Ambition att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis vid slutet av 2023
/början av 2024 och att initiera ett nytt utvecklingsprojekt varje år
Xbrane tar nu nästa steg i ambitionen att initiera ett nytt biosimilarutvecklingsprojekt varje år. 
Bolaget tillämpar en stringent urvalsprocess för att hitta och inrikta sig på svårtillverkade 
läkemedel med en realistisk plan för lansering av en biosimilar när originalläkemedlets patent 
upphör. Flertalet attraktiva kandidater finns i detta segment, biologiska ämnen med utgående 
patent 2028–2030, med en uppskattad försäljning om +30 miljarder euro (2020). Genom att 
använda sin bevisat fungerande affärsmodell - samarbete på preklinisk utvecklingsnivå mot 
jämförande analytiska data, förväntar sig Xbrane medfinansiering till den kliniska utvecklingen. 
Baserat på denna affärsmodell och förväntade nettoinkomster from Xlucane™ har Xbrane 
ambitionen att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis vid slutet av 2023/början 
av 2024.

Xlucane™ närmar sig inlämnande av registreringsansökan i EU under tredje kvartalet och i USA 
under fjärde kvartalet 2021
Xlucane™ (Lucentis® biosimilarkandidat) är för nuvarande i registreringsgrundande fas III studie 
med förväntad top-line data i mitten av 2021. Förutsatt positiva data kommer Xbrane, tillsammans 
med sina samarbetspartners STADA och Bausch + Lomb, att lämna in registreringsansökan i EU 
under tredje kvartalet och i USA under fjärde kvartalet 2021. Efter godkännande kan Xlucane™ 
därefter lanseras i Europa och i USA och ta sig in på den oftalmologiska anti-VEGF-marknaden 
som värderas till över 10 miljarder euro. Som tidigare har kommunicerats har Xbrane en ambition 
att generera +100 miljoner euro i årliga nettoinkomster tre år efter lansering.
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Etablering av nytt biotechlabb
Xbrane har etablerat ett nytt biosimilarutvecklingslaboratorium på Campus Solna utanför 
Stockholm. Det nya labbet möjliggör utveckling av produktionsprocesser för både 
mammalieceller och E.coli-baserade biosimilarer, så väl som de avancerade biokemiska analyser 
som krävs vid utveckling av biosimilarer. Xbrane, tillsammans med andra ledande svenska Life 
Science-bolag och organisationer, skapar ett kluster på nya Campus Solna som fokuserar på 
utveckling och innovation inom Life Science-sektorn. Campus Solna är en del av 
multimiljardombyggnadsprojektet ”Hagastaden” norr om Stockholm, vilket inkluderar nya 
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, nya lägenheter och kontor. Tillsammans 
med sitt utvecklingsteam bestående av 50-talet experter med kompetens att ta biosimilarer från 
cellinjer till godkännande och sin patenterade plattformsteknologi för högre produktivitet till lägre 
kostnad har Xbrane lagt grunden för fortsatt stark tillväxt.

Kapitalmarknadsdag
Xbrane kommer att hålla en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i 
morgon den 17 maj 2021, klockan 14:00-15:30.

Registering sker genom nedan länk:

https://tv.streamfabriken.com/xbrane-biopharma-cmd-2021

Kontakter

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777 
E: martin.amark@xbrane.com

Anette Lindqvist, CFO/IR
M: +46 (0) 763 256 090 
E: anette.lindqvist@xbrane.com

Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi 
som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande 
produktkandidat Xlucane™ är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar 
marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Xlucane™ är i fas III 
och ansökan om marknadsgodkännande planeras till senare delen av 2021. Xbrane har ytterligare tre 
biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 100 miljarder SEK i originalprodukternas 
försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq 
Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Fxbrane-biopharma-cmd-2021&amp;data=04|01|anette.lindqvist%40xbrane.com|3a407dc478524e028b6408d913ae94d2|a2acf33c408341b7af5625939a8b8493|1|1|637562462821299600|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|0&amp;sdata=94GERjZvRDuBrLRhtmiTTl4uoghbTX8Dz3%2BT4iL6drM%3D&amp;reserved=0
http://www.xbrane.com/
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Denna information är sådan information som Xbrane Biopharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-05-16 21:30 CEST.
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