
Angående Hansa Medical Hansa Medical är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar innovativa 

immunmodulerande enzymer för behandling vid transplantation och även vid svår autoimmun sjukdom. 

Företagets primära medicinprospekt IdeS, ett enzym som tar bort IgG-antikroppar, är fortfarande i sen 

medicinsk utvecklingsfas för behandling av njurtransplanterade patienter, med betydande kapacitet 

dessutom för hårtransplantation av andra kroppsorgan och vävnader och ett stort antal akuta 

autoimmuna sjukdomar.  

Det finns dessutom extra saker i företagets framstegsprofil som uppmuntrar läkemedelsutsikterna. 

Under projektnamnet utvecklar NiceR nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för 

att möjliggöra upprepad applicering vid autoimmuna skov såväl som inom onkologi. Företaget har sitt 

säte i Lund.  

Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) tillhandahålls på Nasdaq 

Stockholm.  
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556734-5359 IdeS avslöjar ständigt bra resultat och skydd vid behandling av extremt sensibiliserade 

patienter före livräddande njurtransplantation Vitala händelser under 2017 'Sammansatta data från 3 

oberoende professionella Fas II-tester med Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS släpptes i The New 

England Journal of Medication (2017; 377: 442-- 53), 3 augusti.  

De publicerade resultaten visar att behandling med IdeS är effektiv sänker donatorspecifika antikroppar 

(DSA) till nivåer som tillåter njurhårtransplantation för extremt sensibiliserade personer. ”European 

Medicines Company (EMA) godkände Hansa Medicals ansökan om tillgång till EMA:s analysprocess för 

högsta prioriterade mediciner, PRIME (Concern Medicines), för läkemedelskandidaten IdeS för att göra 

det möjligt för njurhårtransplantation för högsensibiliserade kunder.  

1. PRIME är ett system som EMA faktiskt har infört för att öka stödet för patientmedicinska 

framsteg med kliniska krav som faktiskt inte har uppfyllts. 

2. "Hansa Medical ökade 545 miljoner SEK (65 miljoner USD) i finansiella investeringsresurser 

genom ett effektivt tillämpat riktat problem till hälsovårdsfokuserade USA, Storbritannien och 

svenska finansiärer. 

3. Investeringsfinansieringen gör det möjligt att avsluta pågående vetenskapliga studier med IdeS 

vid njurhårtransplantation som förberedd. Investeringsfinansieringen kommer säkerligen 

dessutom att användas för att utöka verksamhetens kommersiella och även kliniska förmåga. 

 Dessutom kommer flera olika andra professionella forskningsstudier att utföras inom relevanta 

transplantationsindikatorer tillsammans med inom utvalda akutmottagningens autoimmuna sjukdomar, 

såsom GBS och anti-GBM sjukdom. 

 Fortsatt anställning av människor till den försöksinitierade fasen II-forskningen med IdeS i anti-GBM, ett 

ovanligt såväl som intensivt autoimmunt njurtillstånd. Studien påbörjades i juni 2017 och även fram till 

den 21 mars 2018 hade 7 klienter rekryterats och även behandlats med IdeS. Idag finns det begränsad 

uppföljningsinformation från 5 av dessa sju individer som alla har svarat positivt på behandlingen samt 

att IdeS tycks tolereras väl.  



Kunder som rekryteras till forskningen kommer säkerligen att hållas fast vid sex månader. ”Ulf Wiinberg, 

verksamhetens styrelseordförande, utsågs till tillförordnad verkställande direktör efter att 

verksamhetens vd Göran Arvidson olyckligt och oväntat avled. Styrelseledamoten Birgit Stattin Norinder 

utsågs till styrelsens ordförande.  

Avgörande händelser efter rapporteringsperioden 'Søren Tulstrup tilldelades ny VD för 

Hansa Medical den 20 mars 2018.  
Hansa Medicals tillförordnade VD Ulf Wiinberg har faktiskt återgått till sin tidigare funktion som 

ordförande i Hansa Medical och Birgit Stattin Norinder till sin tidigare funktion som styrelse medlem. 

Søren Tulstrup har en bred och omfattande historia från många äldre positioner på den 

världsomspännande biofarmakamarknaden.  

Han var nyligen VD för schweiziska Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett världsomspännande 

läkemedelsföretag som är marknadsledande inom kroniska njursjukdomar.Företaget har en årlig 

försäljning på cirka 1 miljard dollar och har cirka 2 000 anställda. ”Enskild anställning för Hansa Medicals 

internationella multicenterforskning Highdes avslutades.  

Huvudsyftet med fas II-studien Att omvandla ett positivt korstest till ett ogynnsamt korstest, och 

därmed möjliggöra njurhårtransplantation - har uppnåtts hos alla av dem 18 behandlade klienterna. Alla 

människor kommer att hållas fast i sex månader. "Slutad anställning av högsensibiliserade individer för 

amerikansk forskningsstudie i steg II med IdeS. 

1. IdeS sänkte framgångsrikt nivåerna av donatorspecifika antikroppar (DSA) för alla 17 botade 

klienter och förvandlade korstestet från positivt till ogynnsamt.  

2. Detta gjorde det möjligt för njurhårtransplantation för alla behandlade individer. Människor 

kommer att följas i 6 månader säkerhet och säkerhet, njurfunktion och även DSA-grader. 

 "FDA beviljade IdeS (INN: imlifidase) särläkemedel som står för behandling av Guillain-Barrés sjukdom. 

Enligt FDA Orphan Medicine Act (ODA) kan ett läkemedel eller en biologisk produkt ges unik status för 

behandling av ovanliga sjukdomar som drabbar mindre än 200 000 personer i USA. 

Särläkemedelstillstånd ger läkemedlets inskrivare tillgång till olika tillväxtincitament inom ODA, inklusive 

skattelättnader, hjälp med att utveckla medicinska studieprocedurer och cirka sju år av 

marknadsexklusivitet.  

Ordföranden har ordet 2017 var ett framgångsrikt år för Hansa Medical då vi uppnådde många 

avgörande milstolpar i vår medicinska forskning och samtidigt breddade vår långsiktiga kapitalistiska bas 

till att omfatta ännu fler globala fonder som koncentrerade sig på sjukvårdsområdet.  

Vi ser också en ökad passion från den kliniska forskningsvärlden efter publicering av våra medicinska 

prövningar med IdeS i The New England Journal of Medication. 

 En stor del av framstegen under året måste tillskrivas det förberedande jobb som gjordes av vår 

bortgångne verkställande direktör Göran Arvidson, som helt plötsligt lämnade i november. Med sitt 

motiverande ledarskap och engagemang skapade han Hansa Medical till en solid, växande 

biofarmaceutisk firma med en tydlig och entusiastisk metod samt en specialiserad organisation med 

förmågan att implementera metoden och leverera enligt våra mål. 



 Vi är mycket glada över att bjuda in Søren Tulstrup som helt ny vd för Hansa Medical från den 20 mars 

2018. Søren har lång och även bred erfarenhet från ledningsmiljöer inom life science-branschen, samt 

har samlat och lett ett antal framgångsrika biofarmaceutiska företag, världsomspännande dotterbolag 

och team i både Europa och USA.  

Sørens betydande erfarenhet från att leda framsteg, lansering och reklam och marknadsföring av 

ekologiska läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar samt njursjukdomar passade väl in i den 

lovande tillväxtfas som Hansa Medical befinner sig i.  

Under året har vi fått extra hjälp för våra läkemedelskandidaten IdeS har stor framtidsutsikt som en helt 

ny såväl som innovativ behandling för att göra det möjligt för livräddande njurtransplantationer. 

Rekryteringen till våra två pågående fas II-studier i Europa och även USA slutfördes i januari 2018, och 

totalt 35 personer har behandlats i dessa två studier med IdeS före njurhårtransplantation.  

IdeS minskade framgångsrikt donatorspecifika antikroppar (DSA) hos alla botade individer samt 

ändrade korstestet från positivt till ogynnsamt. 

 Således var njurhårtransplantation möjlig för alla människor. Alla patienter följdes upp i sex månader i 

förhållande till säkerhet, njurfunktion och DSA-nivåer. European Medicines Company (EMA) gav vår 

ansökan om tillgång till deras utvärderingsprocess för Priority Medicines (PRIME). för IdeS samt 

behandling före njurtransplantation.  

• Detta bekräftar det växande medicinska behovet av IdeS som ett helt nytt terapialternativ för 

att möjliggöra njurtransplantation för mycket animerade klienter. 

• PRIME-systemet är utvecklat för utökat partnerskap och dialog för att maximera tillväxtplaner 

och påskynda undersökningar så att läkemedel för individer med betydande men eftersatta 

medicinska behov kan nå de klängiga patienterna tidigare.  

Tillgängligheten till PRIME för IdeS godkändes på basis av resultat i såväl färdiga som återkommande 

steg II-undersökningar hos animerade klienter. I takt med utvecklingen av vår kliniska forskning ser vi 

också en förstärkt passion från den kliniska forskningsvärlden. I augusti släpptes information från 2 av 

våra steg II professionella studier med IdeS i en av de ledande kliniska tidskrifterna, The New England 

Journal of Medicine. 

 I artikeln, kvalificerad "IgG Endopeptidase in Extremely Sensitized People Undergoing Hair Transplant", 

specificeras att behandling med IdeS framgångsrikt sänker DSA-nivåerna och därmed möjliggör 

livräddande njurtransplantationer för mycket sensibiliserade klienter.  

Detta är en viktig specialistutvärdering av vår nya behandlingsprincip, som nu dessutom utvecklar 

grunden för våra kontakter med viktiga synsättsledare runt om i världen, både vad gäller 

transplantationer och många autoimmuna indikationer.  

• Parallellt med vårt arbete med kroppsorgantransplantation har vi vidtagit de första avgörande 

vetenskapliga åtgärderna för att bredda användningen av IdeS i ytterligare 

transplantationsrelaterade indikatorer såväl som allvarliga autoimmuna sjukdomar.  

• En fas II-studie med IdeS pågår kontinuerligt i den ovanliga såväl som akuta autoimmuna 

njursjukdomen anti-GBM, vilket orsakar att två tredjedelar av patienterna förlorar sin 

njurfunktion och även behöver kronisk dialys.  



Den 21 mars 2018 hade 7 personer rekryterats och behandlats med IdeS. För närvarande lättillgängligt 

är det begränsat med uppföljningsdata från fem av dessa sju individer som alla har svarat positivt på 

terapin samt att IdeS fungerar väl tolererat. Individer som rekryteras till studien kommer att följas upp 

om sex månader.  

Målet är att rekrytera 15 personer i rad europeiska kliniker. 
 Innan denna studie påbörjades behandlades 3 klienter med anti-GBM-sjukdom med IdeS på recept i 

Sverige. Guillain-Barré-störning (GBS), ett ovanligt allvarligt autoimmun neurologiskt tillstånd, är en 

annan indikation på att IdeS-aktivitetsmekanismen har möjlighet att öka behandlingen. I februari 2018 

fick IdeS Orphan Medicine Condition för behandling av GBS i USA, samt för Vi förbereder för närvarande 

en fas II-studie med IdeS i detta tillstånd.  

Vi etablerar helt nya IgG-klyvande enzymer, allmänt projektnamn NiceR - Unika 

immunglobulinklyvningsenzymer för upprepad applicering.  

Målet med utvecklingen är att utveckla helt nya IgG-klyvande läkemedelskandidater som kan användas 

för upprepad dosering vid autoimmuna tillstånd, onkologi samt transplantationsindikatorer där 

möjligheten till återkommande dosering kan vara fördelaktig.  

Forskning och utveckling inom The NiceR-jobbet går framåt. Ett antal helt nya IgG-klyvande enzymer har 

skapats inom NiceR-uppgiften och deras undersökningspartiklar fortsätter med målet att välja ett 

läkemedelsperspektiv för vetenskaplig tillväxt.  

Vi har faktiskt bestämt oss för att fokusera våra prekliniska studiekällor på denna uppgift och kommer 

som ett resultat att vänta med ytterligare forskningsstudier om IgG som modulerar enzymet EndoS. 

Under 2017 gjorde vi betydande finansiella investeringar i tillverkningsprocessen för IdeS och processen 

har faktiskt flyttats för att förvärva leverantörer med förmåga till industriell produktion. 

1. IdeS-produkten som planeras för kommersialisering är frystorkad för smidig och även effektiv 

världsomspännande distribution.  

2. Ekonomiskt har vi en stabil placering. I november beslutade styrelsen att genomföra en exklusiv 

placering för att säkra 545 miljoner för den pågående tillväxten av uppgifterna såväl som 

verksamheten.  

Finansieringsskottet kommer säkerligen att användas för att finansiera förlängningen av utvecklingen av 

vår befintliga produktprofil och även för att utöka vår förmåga inom det medicinska området 

tillsammans med försäljning och marknadsföring inför ett eventuellt marknadsgodkännande och även 

efterföljande lansering av IdeS i USA och EU.  

Passionen i denna exklusiva placering var stor från många trovärdiga institutionella investerare i USA, 

Storbritannien och Sverige. Emissionen avslutades den 29 december 2017. Vi fortsatte att bygga en stark 

och rutinerad koncern under 2017. Vi breddade vår kapacitet inom forskning och utveckling, medicinska 

evenemang samt reklam och har nu ett 40-tal anställda. 

Vi kommer säkerligen att fortsätta att inkludera kompetens till byrån, särskilt inom området styrande 

angelägenheter, medicinska frågor samt försäljning och reklam och marknadsföring. Det har faktiskt 

varit en fördel att fungera som tillförordnad verkställande direktör i fyra månader tillsammans med vår 



engagerade övervakningsgrupp samt entusiaster anställda i Lund och USA. Jag förväntar mig att 

fortsätta min verksamhet i min tidigare roll som styrelseordförande. 


