ÅRSREDOVISNING 2021
ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
Lund, 28 april 2022 - Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI).
Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEFformat (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com.
Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.
Ladda ner som PDF
Active Biotech AB (publ)
Helén Tuvesson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, tel. 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, tel. 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com
Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 28 april 2022, kl. 09.40.

Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin
omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och
betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att
sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre
projekt i projektportföljen: De helägda projekten tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen
hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt
myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas
II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX
Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade
solida tumörer pågår. Besök www.activebiotech.com för mer information.
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