Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition genomför
framgångsrik kapitalanskaffning
STOCKHOLM, SVERIGE 14 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV)
meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har genomfört en riktad nyemission om
SEK 35,1 miljoner för att bredda ägarbasen inför en potentiell börsintroduktion och finansiera
den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten golexanolon. Karolinska
Development har samtidigt valt att konvertera lån om totalt SEK 66,9 miljoner till aktier i
Umecrine Cognition till samma teckningskurs som i nyemissionen.
Umecrine Cognition utvecklar golexanolon, en läkemedelskandidat med en helt ny typ av
verkningsmekanism riktad mot GABAA-receptorn i hjärnan. Läkemedelskandidaten verkar genom att
dämpa den felaktiga aktivering av receptorn som kan uppstå vid en rad kognitiva och psykiatriska
sjukdomar, och kan på så sätt återställa normal nervsignalering. Positiva resultat från en fas 2-studie av
golexanolon i patienter med leverencefalopati, som publicerats i den högt ansedda vetenskapliga
tidskriften Journal of Hepatology, motiverar genomförande av studier i sen klinisk fas samt expansion av
utvecklingsprogrammet till andra sjukdomsområden.
Genom nyemissionen tillförs Umecrine CognitionSEK 35,1 miljoner i kassan som ska användas för den
fortsatta kliniska utvecklingen av golexanolon och förberedande aktiviteter inför en potentiell ansökan om
börsintroduktion under fjärde kvartalet 2021.
”Umecrine Cognition har det senaste året gjort stora framsteg i utvecklingen av golexanolon.
Publiceringen av de positiva fas 2-resultaten i Journal of Hepatology innebär en tydlig kvalitetsstämpel
och utgör ett solitt underlag för utformningen av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Det stora
intresset för att delta i bolagets nyemission och Karolinska Developments konvertering av lån till aktier
ger bolaget utmärkta finansiella förutsättningar att på ett kraftfullt sätt fortsätta sitt värdeskapande inför
den planerade börsintroduktionen”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.
Leverencefalopati (HE) är ett neuropsykiatriskt och neurokognitivt tillstånd som uppstår vid akut och
kronisk leverskada med bakomliggande leversvikt. Sjukdomen är allvarlig och drabbar upp till 1 procent
av populationen i USA och EU. Ungefär en fjärdedel av de patienter som utvecklar HE dör inom fem år.
Förutom det individuella lidandet är HE förenat med betydande kostnader för samhället. Varje år vårdas
180 000 – 290 000 patienter på sjukhus i USA till följd av komplikationer orsakade av HE.
Efter den nu genomförda nyemissionen och konvertering av lån till aktier uppgår Karolinska
Developments ägarandel i Umecrine Cognition till 72,59 procent.
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Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science.
Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla
bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för
patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och
andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är
specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna
managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.
Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa
behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska
tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

