Karolinska Development utökar portföljen efter genomförd
investering i PharmNovo
STOCKHOLM, SVERIGE 4 juli 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV)
har fullföljt en tidigare aviserad investering i PharmNovo och inkluderar därmed bolaget bland
sina portföljbolag. Karolinska Development har från och med den 4 juli totalt tio bolag i
portföljen.
Karolinska Development har investerat 20 miljoner kronor i PharmNovo, inom ramarna för en nyemission
som leddes av Sciety och totalt tillförde bolaget cirka 67 miljoner kronor. PharmNovo utvecklar en helt ny
typ av behandling mot nervsmärta, en svårbehandlad form av smärta som ofta utvecklas till ett kroniskt
tillstånd. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 är en spin-out från banbrytande forskning på AstraZeneca
och en första klinisk studie är planerad att starta i slutet av 2022.
”PharmNovos läkemedelsprojekt har visat mycket lovande effektdata i prekliniska sjukdomsmodeller och
vi tror starkt på att behandlingen har potential att hjälpa många av de patienter som lider av nervsmärta.
Vi är stolta att kunna utöka vår investeringsportfölj med ytterligare ett bolag som bygger på banbrytande
forskning och drivs av ett mycket kompetent team”, säger Viktor Drvota, vd Karolinska Development.
Karolinska Developments ägande i PharmNovo uppgår efter investeringen till 13,7 %.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com
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Om PharmNovo
PharmNovo AB är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med fokus på att utveckla säkra och effektiva
läkemedel mot neuropatisk smärta – ett område där det i dag saknas tillräcklig behandling. Bolagets
läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av nervsmärta i djurmodeller.
Bolaget ser också klinisk potential inom andra områden som migrän, ångest/depression och kronisk hosta.
PharmNovo grundades 2008 av Dr. Bengt von Mentzer, som har mer än 30 års erfarenhet av
läkemedelsutveckling och smärtforskning hos AstraZeneca. Bolaget har sitt huvudsäte i Medicon Village i
Lund. Teamet består av namnkunniga forskare inom akademi och industri och bolaget har ett omfattande
internationellt nätverk av ledande expertrådgivare. Besök också pharmnovo.com
Om Karolinska Development AB
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, besök www.karolinskadevelopment.se

