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För att fullt ut fokusera på att bli en
världsledande utvecklare av biosimilarer har
Xbrane ingått ett icke-bindande avtal om
avyttring av sitt dotterbolag Primm Pharma
Xbrane Biopharma AB (“Xbrane” eller “bolaget”) meddelar idag att bolaget har ingått ett ickebindande avtal med New.Fa.Dem S.r.l. (”NewfaDem”) avseende avyttring av Primm Pharma. Det
icke-bindande avtalet avser försäljning av 100% av aktierna i Primm Pharma till NewFaDem.
Den totala köpeskillingen uppgår till 14 miljoner EUR och ska betalas delvis vid signering av
bindande avtal samt vid olika utvecklings- och försäljningsrelaterade milstolpar.
Primm Pharma är ett helägt dotterbolag till Xbrane med säte i Italien och är specialiserat på
utveckling av långtidsverkande injicerbara läkemedel baserade på mikrosfärsteknologi. Primm
Pharma´s ledande produktkandidat Spherotide, en långtidsverkande formulering med den aktiva
substansen triptorelin, har målet att bli den första godkända generikan på Decapeptyl med en årlig
global försäljning på cirka 400 miljoner EUR. Nästa steg i utvecklingen av Spherotide är att
genomföra en fas III studie och därefter ansöka om marknadsgodkännande i Europa.
Xbrane´s långsiktiga fokus är att bli en världsledande utvecklare av biosimilarer och därmed faller
Primm Pharma utanför den strategiska inriktningen.
Xbrane´s och NewFaDem´s gemensamma mål är att slutföra transaktionen under 2021, efter att en
bekräftande due diligence har genomförts. Plexus Ventures assisterar Xbrane i transaktionen som
rådgivare.
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Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi
som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande
produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar
marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Xlucane är i fas III och
förväntas erhålla marknadsgodkännande i mitten av 2022. Xbrane har ytterligare tre biosimilarer i sin
pipeline som adresserar en marknad om 100 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes
huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under
kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.
Denna information är sådan information som Xbrane Biopharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-02-24 08:00 CET.
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