Karolinska Developments portföljbolag Promimic presenterar
prekliniska resultat som visar minskad bakterietillväxt på implantat
STOCKHOLM, SVERIGE 23 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimic har presenterat prekliniska resultat som visar
att ytbehandlingstekniken HAnano Surface minskar risken för vidhäftning av vanligt
förekommande sjukdomsalstrande bakterier med upp till 60%.
Promimic utvecklar och marknadsför HAnano Surface, en unik, nanometertunn ytbehandling som syftar till
att förbättra förankring och inläkning av ortopediska och dentala implantat i skelettet. Teknologin är väl
etablerad och är idag applicerad på över 700 000 implantat i klinisk bruk runt om i världen.
I bolagets nyligen genomförda in vitro-studie utvärderades vidhäftningen hos tre vanliga patogena
bakteriestammar på implantat som behandlats med HAnano Surface. Resultaten visar att förmågan hos
bakterierna att kolonisera implantatytan minskade med 60%, något som är av stor vikt för att motverka
såväl infektioner som implantatavlossning hos patienter. Studien genomfördes tillsammans med bolagets
akademiska samarbetspartner vid Instituto de Medicina Molecular i Lissabon, Portugal, och
presenterades vid konferensen European Technology Platform on Nanomedicine (ETPN) den 22 juni.
”Implantatrelaterade infektioner utgör idag en stor utmaning för sjukvården, med dålig infästning,
systemisk infektioner och överanvändning av antibiotika som resultat. Vi gläds över Promimics framsteg i
att motverka denna problematik”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.
Karolinska Developments samlade ägande i Promimic, inklusive indirekt innehav via KDev Investments
AB, uppgår till 16.3% (1,8% respektive 14,5%).
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Om Promimic
Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad
osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat.
Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal
och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 700 000 operationer med implantat som använder
Bolagets teknik genomförts runt om i världen.
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 nio 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

