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Alder Therapeutics säkrar 20 mkr 
såddfinansiering

Alder Therapeutics AB har säkrat 20 mkr såddfinansiering för att avancera sina 
stamcellsterapiprogram mot det kliniska skedet. Finansieringen leddes av Flerie Invest AB och 
Linc AB (publ).

Under förutsättning att vissa utvecklingsmilstolpar uppnås kommer Alder att erhålla en investering 
om ytterligare 14,4 mkr, lika fördelat mellan Linc och Flerie Invest. Lincs ägande kommer att vara 
14,3 % efter den första såddfinansieringsrundan. Under förutsättning att den andra 
investeringsrundan genomförs kommer Lincs ägande att uppgå till 20,4 %.
Finansieringen kommer att användas för att utveckla två av Alders initiala stamcellsterapiprogram 
och för att bygga organisationen för att driva dessa program framåt.

"Kristian Tryggvason och hans kollegor har erfarenhet av att bygga ett framgångsrikt 
reagensföretag för cellterapi, Biolamina AB, och vi är glada att tillsammans med de nuvarande 
aktieägarna från Biolamina och grundarna, såväl som Linc, utveckla Alders banbrytande allogena 
stamcellsplattform" kommenterar Ted Fjällman, Partner på Flerie Invest.

Karl Tobieson, VD för Linc fortsätter, "De kommersiella utsikterna för pluripotenta stamcellsterapier 
är mycket höga och har potential att förändra hur människor kommer att behandlas i framtiden. Vi 
är glada över att vara en del av Alder-resan tillsammans med Flerie Invest och teamet på Alder".

”Alders unika plattform syftar till att göra stamcellsterapier enklare och mer kostnadseffektiva att 
tillverka. Detta har fördelar i utvecklingen av många typer av stamcellsterapier” säger Kristian 
Tryggvason, VD och grundare av Alder Therapeutics. "Vi är därför oerhört hedrade över att två 
erfarna, respekterade och aktiva investerare som Flerie Invest och Linc har valt att arbeta 
tillsammans med oss och att kickstarta Alders resa."
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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.

Om Flerie Invest

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i 
Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. 
Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom 
läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och 
organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en 
betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, 
som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem 
största kontraktstillverkare av läkemedel.
För mer information, besök www.flerie.com

Om Alder Therapeutics

Baserad i Solna, Alder Therapeutics AB är ett privat läkemedelsbolag i preklinisk fas som är 
fokuserard på att utveckla cellterapier med hjälp av deras cellterapiplattform som hjälper att göra 
de bästa funktionella celler med enkla och hållbara processer. Den unika plattformen som kan 
minska tillverkningskostnader och därmed möjliggöra cellterapier till en bredare folkmassa.
För mer information, besök  www.aldertx.com
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