Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics erhåller
godkännande om start av klinisk fas 1b-studie med sevuparin i
Nederländerna
STOCKHOLM, SVERIGE 9 november 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har erhållit ett godkännande från
de regulatoriska myndigheterna i Nederländerna att genomföra en klinisk fas 1b-studie av
sevuparin, en potentiell ny behandling av sepsis/septisk chock.
Sevuparin är en innovativ läkemedelskandidat baserad på en polysackarid som har potential att motverka
kärlskador och plasmaläckage hos patienter med sepsis/septisk chock eller andra tillstånd där systemisk
inflammation är involverad.
Den planerade randomiserade, placebokontrollerade fas 1b-studien syftar till att utvärdera effekterna av
intravenöst sevuparin i dermal och systemisk lipopolysackarid (LPS)-inducerad inflammation hos friska
individer. Studien kommer också att utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin i kombination med
sedvanlig profylaktisk, blodförtunnande heparinbehandling. Studien är utformad enligt en väletablerad
och erkänd modell som används i syfte att simulera de tidigare stadierna av septisk chock. Modus
Therapeutics kommer att genomföra studien i samarbete med Center for Human Drug Research (CHDR)
i Leiden, Nederländerna, som är en erfaren klinisk forskningsorganisation med betydande expertis inom
inflammationssjukdomar och kliniska prövningar.
”Myndigheternas klartecken för start av fas 1b-studien med sevuparin utgör ett viktigt framsteg för Modus
Therapeutics. Sepsis och septisk chock fortsätter att utgöra betydande medicinska utmaningar som
årligen kräver många liv världen över och därmed skapar ett stort behov efter nya effektiva behandlingar.
Vi ser fram emot att ta del av studieresultaten och följa Modus Therapeutics fortsatta utvecklingsarbete,”
säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.
Karolinska Developments direkta ägarandel, och indirekta ägarandel via KDev Investments, i Modus
Therapeutics uppgår till 38 respektive 17 procent.
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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.

