
 

 

Pressmeddelande  

BioArctic presenterar på Jefferies 2018 London Healthcare Conference 
den 15 november 

Stockholm den 13 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommer att 
presentera på Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 15 november, kl 16.40 lokal tid, 
svensk tid 17.40.  

BioArctic är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande 
behandlingar och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett ryggmärgsskada. Bolaget 
fokuserar på nya typer av behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. BioArctic 
grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. 

I bolaget finns vetenskaplig spetskompetens och erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till 
marknad. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med strategiskt 
viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi 
den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga 
samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god 
förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.  

Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005. Bolaget har ingått tre 
forskningsavtal och två licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 back-up. I juli 
meddelade BioArctic positiva 18-månaders resultat från BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter 
med tidig Alzheimers sjukdom. Eisai diskuterar för närvarande nästa steg i utvecklingen av 
BAN2401 med regulatoriska myndigheter och förbereder ytterligare studier. 

Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då ett forskningsavtal 
ingicks inkluderande bland annat antikroppen BAN0805. BioArctic meddelande tidigare denna 
månad att AbbVie utövade sin option att licensiera BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-
synuklein för Parkinsons sjukdom förutsatt godkänd prövning enligt amerikanska konkurrensregler. 
BAN0805 förbereds för en IND-ansökan för att starta den första kliniska studien i USA nästa år. 

Inom komplettryggmärksskada är BioArctics projekt SC0806 i klinisk Fas 1/2. 

För mer information, vänligen kontakta 



 

 

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB 
E-post: christina.astren@bioarctic.se 
Tel: 070 835 43 36 

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2018, kl. 08.00 (CET).   

Om BioArctic 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på 
sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för 
neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget 
utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på 
innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 
baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt 
för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet 
(Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade 
projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med 
stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm 
Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se 
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