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Iconovo tecknar avtal med ISR för utveckling av
inhalerat covid-19-vaccin
Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag
att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag
till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19
med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för
innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.
Avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för behandling av covid-19 och dess varianter
med en teknologi baserad på s.k. spike-proteiner med adjuvans. Iconovo kommer dessutom att
kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna produkt kan testas i en klinisk studie i människa,
med beräknad start under andra halvåret 2021. I avtalet får ISR också en framtida option på att använda sin
vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-virus vacciner baserade på samma
teknologi.
Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9 MSEK som kommer att betalas i fem
stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 MSEK betalades vid
underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en
första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 MSEK, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial
till ett preliminärt värde på 5,5 MSEK. Avtalet ger dessutom royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över
en 14-årsperiod från lansering.
Det finns idag 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer som kommer ha en
senare tillgång till covid-19 vacciner enligt World Bank. Med ett pris motsvarande AstraZenecas eller J&J’s
vaccin (USD 8 – 10 per vaccination) så representerar detta en full marknadspotential på totalt 31 – 39
miljarder USD. Hur stor försäljningspotentialen för ett stabilt inhalerat vaccin blir beror på vaccinationstakten i
dessa länder. Det finns också ett scenario att viruset kommer att mutera och i framtiden kräva årliga
vaccinationer såsom sker idag för influensa. Som jämförelse beräknas dagens marknad för årliga
influensavaccinationer uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.
“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten inom det nya strategiska området innovativa
inhalationsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet
inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att flera företag ser ICOone som en passande
inhalator för innovativa applikationer”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.
ISR har tidigare visat i djurmodeller att deras vaccin skyddar väl mot covid, och detta är nästa steg i
utvecklingen av en spray-torkad inhalationsformulering för användning i Iconovos engångsinhalator ICOone.
En inhalerad beredning ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring
utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av
kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt
eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når
direkt till det drabbade området i lungvävnaden som ger rätt typ av immunsvar i lungan för skydd.
”Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt
och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en
användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring och som inte har kommit lika långt i sina
vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan
som patrulleras av en annan typ av anti-kropp”, säger Ola Winqvist, VD, ISR.
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”Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm om den når marknaden. Vi tror att ICOone på
detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt
smartare sätt att ge dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom
denna utveckling”, säger Johan Wäborg.

Om ISR
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla
preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem
bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av
immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla
designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger
en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för
korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och
prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare
kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl
fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.
Kontakter

Johan Wäborg, VD
+46 707 78 51 71
johan.waborg@iconovo.se
Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar
inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex
vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett
läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen.
Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till
inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.
Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market,
Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm,
telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.
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Denna information är sådan information som Iconovo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2021-03-31 14:05 CEST.
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