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BioInvent utvalt till The Leukemia & Lymphoma 
Society's Therapy Acceleration Program och erhåller 
strategisk investering om 3 miljoner USD

Strategisk investering om 3 miljoner USD som ska stödja klinisk utveckling av BI-1206 i 
non-Hodgkins lymfom
Stödjer även klinisk utveckling av BI-1808 i kutant T-cellslymfom
LLS TAP är ett strategiskt finansieringsinitiativ för att påskynda utvecklingen av 
innovativa blodcancerbehandlingar

Lund den 17 januari 2023 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), 
ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class 
immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, meddelar idag att bolaget har valts 
som partner i Leukemia & Lymphoma Society's Therapy Acceleration Program® (LLS TAP), som 
syftar till att främja bolagets program för att behandla blodcancer. Samarbetet kommer att ge 
tillgång till LLS unika expertis inom forskning, klinisk utveckling och läkemedelsutveckling, samt 
en strategisk investering från LLS TAP om 3 miljoner USD.
 
"LLS TAP är mycket glada över att välkomna BioInvent, en partner med två ’first-in-class’ 
läkemedelskandidater i utveckling för behandling av blodcancer, till vårt Therapy Acceleration 
Program ®", säger Lore Gruenbaum, PhD, Vice President, LLS TAP. "Partnerskapet visar på vårt 
engagemang för att stödja och påskynda utvecklingen av de mest lovande och innovativa 
blodcancerbehandlingarna i världen. BioInvent har genom en stark discovery-plattform, gedigen 
erfarenhet av terapeutiska antikroppar och en djup förståelse för immunonkologi skapat en 
bred och unik pipeline av lovande terapier. Vi ser fram emot att arbeta med BioInvent för att 
utforska hur dessa läkemedelskandidater kan gynna blodcancerpatienter."
 
LLS har under de senaste decennierna satsat mer än 100 miljoner USD, både genom bidrag och 
TAP-investeringar, för att främja banbrytande tillvägagångssätt som använder immunterapi för 
att bekämpa blodcancer. Denna investering syftar till att stödja BioInvents arbete med 
utvecklingen av anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1206 för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL) 
och anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 för kutant T-cellslymfom (CTCL).
 
"Vi är väldigt entusiastiska över att ingå avtal med denna mycket respekterade patientförening 
för leukemi och lymfom. Det är en stark bekräftelse av kvaliteten på vårt ledande program BI-
1206 i NHL och ett erkännande av potentialen hos BI-1808 för CTCL. Vi ser fram emot ett nära 
samarbete med LLS. Deras omfattande och unika nätverk av patienter och Key Opinion Leaders i 
USA kommer bidra till att ytterligare utöka våra kliniska program för BI-1206 och BI-1808 inom 
blodcancer", säger Martin Welschof, vd för BioInvent.
 
BI-1206 studeras för närvarande i två fas 1/2-studier, dels i kombination med rituximab i NHL, 
dels i kombination med pembrolizumab i solida tumörer. BI-1808 utvärderas i en fas 1/2a-studie 
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som monoterapi och i kombination med anti-PD-1-läkemedlet Keytruda® (pembrolizumab) i 
patienter med äggstockscancer, icke-småcellig lungcancer och CTCL.
 
Som en del av samarbetet gör LLS TAP en strategisk investering om 3 miljoner USD i 
nyemitterade BioInvent-aktier. Styrelsen för BioInvent har därmed denna dag, med stöd av 
bemyndigandet från årsstämman 2022, beslutat om en riktad emission av 836 478 nya aktier till 
LLS TAP till en teckningskurs om 37,40 kronor per aktie, motsvarande en total teckningslikvid om 
SEK 31 284 277,20. Teckningskursen har fastställts genom förhandling och motsvarar 
stängningskursen för BioInvents aktier på Nasdaq Stockholm denna dag. Skälet till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att investeringen tillför LLS som en viktig och värdefull ny 
strategisk partner till BioInvent, i linje med aktieägarnas intressen.
 
Till följd av nyemissionen kommer antalet aktier i BioInvent att öka från 64 967 884 aktier till 
65 804 362 aktier. De nya aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring 
den 23 januari 2023. LLS TAP har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja eller på annat sätt 
avyttra aktierna i investeringen under en period om 90 dagar från emissionen. Efter 
nyemissionen kommer LLS TAP att äga cirka 1,27 % av aktierna i BioInvent.
 

Om Leukemia & Lymphoma Society och Therapy Acceleration Program® (TAP)
Leukemia & Lymphoma Society® (LLS) är ledande i kampen mot cancer globalt. LLS uppdrag är 
att bota leukemi, lymfom, Hodgkins sjukdom och myelom och förbättra livskvaliteten för 
patienter och deras familjer. LLS TAP är ett strategiskt filantropi-initiativ som bygger 
affärsallianser och samarbeten med bioteknikföretag för att identifiera potentiella banbrytande 
terapier med förmåga att ändra standarden inom vården. LLS TAP finansierar prekliniska studier 
i sen fas och proof of concept- eller registreringsgrundande prövningar och stöttar processen 
med att utveckla ett nytt läkemedel mot ett marknadsgodkännande. LLS TAP tar emot 
finansieringsansökningar, på rullande basis, från företag med innovativ vetenskap som har stor 
potential att förbättra patienternas liv. Mer information finns i https://www.lls.org/therapy-

. Följ LLS på , och .acceleration-program Facebook Twitter Instagram

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat 
på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för 
cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 
1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets 
validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar både målstrukturer och 
antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till 
bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. 

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt 
integrerade anläggning. För mer information se  . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lls.org%2Ftherapy-acceleration-program&data=05%7C01%7Ccecilia.hofvander%40bioinvent.com%7C9a63fe88f1664b725cc508dae43c4a2a%7Cb3f317d19348400788451aeee4f0c763%7C0%7C0%7C638073244854817199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r161ohwtkLojS4MgvmdptdIKlhAgB4QyR%2FuND8Y%2BOrU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lls.org%2Ftherapy-acceleration-program&data=05%7C01%7Ccecilia.hofvander%40bioinvent.com%7C9a63fe88f1664b725cc508dae43c4a2a%7Cb3f317d19348400788451aeee4f0c763%7C0%7C0%7C638073244854817199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r161ohwtkLojS4MgvmdptdIKlhAgB4QyR%2FuND8Y%2BOrU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLLSusa&data=05%7C01%7Ccecilia.hofvander%40bioinvent.com%7C9a63fe88f1664b725cc508dae43c4a2a%7Cb3f317d19348400788451aeee4f0c763%7C0%7C0%7C638073244854817199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zzKzl9TucF4D9FukUJON2pX40Fenwq7VsBEH5E%2FqWA4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fllsusa&data=05%7C01%7Ccecilia.hofvander%40bioinvent.com%7C9a63fe88f1664b725cc508dae43c4a2a%7Cb3f317d19348400788451aeee4f0c763%7C0%7C0%7C638073244854817199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7KadafyZQjGm%2FXZjiCeWgxYYjNloxGMeOnQ2%2F5CuO%2Fk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fllsusa%2F&data=05%7C01%7Ccecilia.hofvander%40bioinvent.com%7C9a63fe88f1664b725cc508dae43c4a2a%7Cb3f317d19348400788451aeee4f0c763%7C0%7C0%7C638073244854817199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bwxyd8S3hAzJ0qumd6C4T%2Bw1QYNkJLgcpft3gNdQyOE%3D&reserved=0
http://www.bioinvent.com/
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För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Tel: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537–7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva 
uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det 
datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall 
komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-17 19:54 CET.
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