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Region Stockholms finansregionråd och
vårdutvecklingsregionråd besöker AlzeCure
Pharma
AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred
portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med
projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att Iréne Svenonius och
Désirée Pethrus, finansregionråd respektive vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm,
under onsdagen den 16 mars besökt bolaget för att diskutera hur regionen kan stödja
forskningsbolag som AlzeCure Pharma och stärka regionens konkurrenskraft inom området.
För att ytterligare stärka innovation, forskning och utveckling har Region Stockholm i bred samverkan med
andra aktörer tagit fram en gemensam life science-strategi med målsättningen att Stockholm ska vara en av
världens främsta forsknings- och life science-regioner 2025. Besöket hos AlzeCure Pharma är en del i regionens
arbete att förstå forskningsbolagens behov och hur regionen kan stödja den typen av verksamheter.
”Alzheimer är idag en fruktansvärd diagnos för såväl patient som anhörig där hela livet vänds upp och ned. Än
finns inga verkningsfulla läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen. Därför är forskning och utveckling
som leder till fungerande läkemedel och behandlingsmetoder avgörande. Vårt län ska vara en av de ledande
forskningsregionerna i världen där idag dödliga och obotliga sjukdomar kan botas och behandlas. Forskning
kring demens är, tillsammans med precisionsmedicin, kärnan för framtidens sjukvård”, säger Irene Svenonius,
finansregionråd i Region Stockholm.
”Alzheimers är en avskyvärd sjukdom som drabbar fler än patienten, även familj och vänner drabbas. Därför är
det fantastiskt med forskning som tar utvecklingen framåt och kan lindra sjukdomen. Effektivare läkemedel som
kan komma att introduceras som ska förbättra livet för drabbade och om man kan starta tidig behandling kan
man hjälpa patienter märkbart. Jag är glad att behandlingen av patienter som har Alzheimers går framåt. Det är
viktigt att Region Stockholm har en bra infrastruktur för bolag att starta upp som på sikt kan påverka folkhälsan.
Om vi kan ge patienter ökad livskvalitet är det bra även för anhöriga. AlzeCure gör en viktig insats som gör
skillnad på riktigt”, säger vårdutvecklingsregionråd Désirée Pethrus.
Under besöket i AlzeCure Pharmas lokaler i Huddinge presenterade VD Martin Jönson den senaste utvecklingen
i bolaget och aktuella ämnen rörande svenska forskningsbolag avhandlades. Frågor som berördes omfattade
bland annat finansieringsmöjligheterna för forskningsbolag i tidig fas, hur det regionala fokuset på life sciencesektorn kan stärkas, vad som krävs för att få globala läkemedelsföretag som bedriver klinisk forskning till
Stockholmsregionen och hur regionen kan hjälpa till att tillgängliggöra lokaler för forskningssyfte till rimliga
kostnader. Därutöver diskuterades även hur regionen kan bidra till ett större fokus på äldrevård och sjukdomar
för den åldrande befolkningen.
”Vi är otroligt glada över att våra folkvalda politiker väljer att uppmärksamma vår forskning inom Alzheimers och
smärta, båda områden i stort behoven av nya effektivare läkemedel. I takt med att levnadsstandarden höjs och
sjukvården förbättras ökar medellivslängden världen över, och därmed också risken för demensrelaterade
sjukdomar och åldersrelaterade smärtproblem. Allt som kan underlätta vårt arbete att ta fram nya läkemedel är
av stor betydelse och jag ser fram emot att följa upp de diskussioner vi nu inlett med Region Stockholm”, säger
Martin Jönson, VD på AlzeCure Pharma.
I syfte att finansiera planerade utvecklingssteg av AlzeCures kliniska och prekliniska läkemedelskandidater
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genomför AlzeCure Pharma nu en företrädesemission om cirka 60,4 MSEK. Teckningsperioden pågår från den 8
till den 22 mars.

För mer information, vänligen kontakta
Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)
AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära
läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom
Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater
utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen
möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada,
sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och
preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater.
Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en
läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra
smärttillstånd såsom osteoartros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och
utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga lösningar för
att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök
gärna www.alzecurepharma.com.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 50 miljoner människor över hela
världen och förväntas att tredubblas under de kommande 30 åren. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom
som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och
sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och
genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast
hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården
och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De
totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med
tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är
behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en
begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling
för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 15 miljarder USD. I Sverige har cirka
100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63
miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar
tillsammans.
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Tredubbling Av Antalet Demensfall
Kraftig Ökning Av Antalet Dödsfall I Alzheimer
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