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Abliva meddelar att licensavtal med Fortify
Therapeutics har avslutats
Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelade idag att licensavtalet med Fortify
Therapeutics, ett helägt dotterbolag till BridgeBio, avseende utveckling av en
lokalbehandling för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), har avslutats. Fortifys
beslut följer efter en intern granskning av BridgeBios hela portfölj.
Abliva utlicensierade 2018 molekyler från sitt NVP015-projekt till BridgeBios dotterbolag Fortify
Therapeutics. Fortify Therapeutics tidiga forskningsprogram var inriktat på att identifiera
molekyler som lämpar sig för periodvis administrering till ögat, för att behålla en hög lokal
koncentration i ögat under flera veckor. Data från initiala studier indikerade att molekylerna
inte var lämpliga för behandling av LHON via avsedd administreringsväg. BridgeBio har
följaktligen, efter den tidigare kommunicerade pausen för vidare utvärdering av programmet,
nu beslutat att inte fortsätta vidare utveckling.
"Vi har uppskattat interaktionerna med teamet på Fortify Therapeutics och BridgeBio, och
deras strävan att utveckla en unik och målinriktad strategi för lokalbehandling av LHON. Även
om det är en besvikelse, inverkar Fortifys resultat inte på andra molekyler från Ablivas NVP015program och vi fortsätter vårt åtagande att utveckla NV354 som systemisk behandling av
patienter med Leighs syndrom som har ett stort behov av en ny unik behandlingsmöjlighet",
säger Ablivas medicinska chef Magnus Hansson.
Som en konsekvens av det avslutade licensavtalet kommer Abliva att återfå alla immateriella
rättigheter och det kommer inte att finnas några utestående finansiella skyldigheter för någon
av parterna. Abliva har för närvarande inte för avsikt att fortsätta utvecklingen av ett program
för behandling av LHON lokalt i ögat.
För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com
Abliva AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@abliva.com, www.abliva.com
Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel
/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small
Cap, under kortnamnet ABLI.
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Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa
medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare,
mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull
reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats
särläkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling
(succinat) är i preklinisk utveckling. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq
Stockholm (kortnamn: ABLI).
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