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BioInvent erhåller milstolpsbetalning från Bayer
/Hope Medicine
Lund, Sverige, den 28 april 2022 – 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 att bolaget erhåller en
milstolpsbetalning efter kliniska framsteg för en utlicensierad antikropp.
BioInvent erhåller EUR 500 000 som ett resultat av att den första patienten inkluderats i en klinisk
fas 2-studie av HMI-115 för behandling av endometrios hos pre-menopausala kvinnor. HMI-115 är
en antikropp riktad mot en prolaktinreceptor och som upptäcktes med hjälp av BioInvents
antikroppsteknologi (fagdisplay) n-CoDeR. HMI-115 licensierades 2008 till Bayer Healthcare som
en del av ett större avtal gällande flera antikroppar och i april 2019 upplät Bayer licensen till
Shanghai-baserade Hope Medicine. Utöver fas 2-studien i endometrios har Hope Medicine även
fått en andra IND-ansökan godkänd av FDA för utvärdering av HMI-115 i androgen alopeci (manligt
håravfall).
Flera terapeutiska antikroppar som upptäckts med hjälp av BioInvents n-CoDeR och
screeningplattformen F.I.R.S.T är i utveckling hos samarbetspartners vilket ger BioInvent möjlighet
till betydande milstolpsbetalningar samt royalties på framtida potentiell försäljning. För närvarande
är sex av BioInvents utlicensierade läkemedelskandidater i klinisk utveckling.
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 tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för
behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte program på väg in i
klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt 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 www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.
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