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Iconovo tecknar regionalt licensavtal med BNC Korea 
avseende ICOcap® formuleringar
Iconovo meddelar att företaget har tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd 
exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera 
kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, 
Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Licensavtalet avser två 
generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en 
generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. Affären har ett värde av 550.000 EUR varav en 
access-fee på 150.000 EUR. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen 
beroende på marknad.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 
miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen 
för 2019 från Novartis. Iconovo estimerar att cirka 25 % av den globala försäljningen kommer från territoriet 
där BNC Korea har exklusiva rättigheter (försäljning av cirka Euro 140 miljoner för båda produkterna). 
Resterande territorium är fortfarande tillgängligt för en licensaffär där Europa är den största möjligheten.

”Iconovo ser fram emot samarbetet med BNC Korea för att ta dessa två produkter till marknad i ett mycket 
viktigt territorium med över 2,7 miljarder invånare. BNC Korea är ett dynamiskt regionalt företag med snabbt 
beslutsfattande och ett etablerat distributions-nätverk. Med BNC Korea som samarbetspartner känner vi att vi 
kan ta produkterna till marknad snabbt och effektivt. Vi kommer samarbeta nära med BNC Korea där vår 
kombinerade kunskap kommer bilda en stark allians. Samarbetet validerar vår teknologi och är ett första steg i 
våra fortsatta ansträngningar för att licensiera ut produkten i det resterande territoriet”, säger Johan Wäborg, 
VD för Iconovo.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan 
anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb 
produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad 
(lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid 
KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går 
ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje 
vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt 
uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och 
andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. 
Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och 
sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för 
närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

https://www.bnckorea.co.kr/
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BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i 
Sydkorea.

Kontakter

Johan Wäborg, VD
+46 707 78 51 71
johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar 
inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men 
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex 
vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett 
läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. 
Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till 
inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, 
Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, 
telefon +46 8 463 80 00, email: .certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Iconovo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-07-08 19:57 CEST.
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