
Inbjudan till teckning av 
aktier i Oncology Venture

Oncology Venture har en mogen pipeline och en teknik i 
världsklass. Vi har nu kommit så långt i utvecklingen att 
det är det dags för nästa stora steg i bolagets historia, 
kommersialisering. Jag är därför väldigt glad över att Steve 
Carchedi accepterat erbjudandet om att leda Oncology 
Venture in i nästa fas. Steve Carchedi har solida meriter 
när det gäller att bygga värde för patienter och aktieägare, 
vilket bådar gott för framtiden.

Duncan Moore, styrelseordförande

”

NU TAR VI NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN
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Ledningsförändringar för accelererad 
kommersialisering
Med utgångspunkt i den pipeline med långt framskridna läkemedelskandidater 
mot cancer som Oncology Venture byggt upp under åren har bolaget beslutat att 
det är dags att intensifiera satsningarna på att kommersialisera sin pipeline.

Den 4 september meddelades därför att 
styrelsen har utsett Steve Carchedi till ny 
vd för Oncology Venture. Han efterträder 
dr Peter Buhl Jensen, som kommer att bli 
ordförande för Oncology Ventures Medical 
& Scientific Advisory Board. Samtidigt har 
Henrik Moltke utsetts till ny finanschef.

Steve Carchedi har mer än 30 års erfarenhet 
från biofarmaindustrin. Han har tidigare haft 
ansvaret för Johnson & Johnsons globala lan-
sering av Velcade® – ett onkologiskt 

läkemedel som nådde en försäljning på 
över 500 miljoner USD. Vidare ansvarade Car-
chedi för den kommersiella organisationen i 
Mallinckrodt Pharmaceuticals, som idag har 
ett börsvärde på 7,2 miljarder USD. 

Han har en MBA och B.Sc. inom marknads-
föring och kommer närmast från posten som 
verkställande direktör och styrelseledamot i 
amerikanska Apexian Pharmaceuticals. Han 
sitter också i styrelsen för Sunesis Pharma-
ceuticals och BioNumerik Pharmaceuticals.

Henrik Moltke, M.Sc. (Econ), har mer 
än 30 års erfarenhet som CFO och Senior 
Vice President inom life science-industrin. 
Hans huvudsakliga professionella fokus har 
varit finansiella transaktioner, börsintroduk-
tioner, investerarrelationer och kommuni-
kation. Han har bland annat varit verksam 
i Novo, NeuroSearch, Scandinavian Micro 
Biodevices, Astion Pharma och Ferrosan. 
Han har också en bred erfarenhet från 
styrelsepositioner i flera börsnoterade och 
sitter för närvarande i styrelsen för Werner 
Richters og Hustrus Legat, Initiator Pharma 
och Hartmanns.

Läkemedelsutveckling baserad på AI
Marknaden för anti-cancerläkemedel är enorm och hela tiden görs nya framsteg 
i kampen mot sjukdomen. I dag har det identifierats mer än 200 olika typer 
av cancersjukdomar. Det gör marknaden för cancerläkemedel till en av de 
största i världen med ett uppskattat värde på mer än 100 miljarder dollar. 
Incitamentet att hitta nya verksamma läkemedel är därmed gigantiskt. 

Baserat på AI, Machine Learning och algorit-
mer har Oncology Venture en tydlig strategi 
inom nischen precisionsmedicin mot cancer. 
Bolagets tekniska plattform ligger i absolut 
internationell framkant och är anledningen 
till att Oncology Venture de senaste åren 
gjort stora framsteg inom produktutveckling 
och cancerbehandling. Nu är det dags för 
nästa steg i utvecklingen, att kommersialisera 
produktportföljen.

Snabbare väg till marknaden
Oncology Venture verkar på en marknad där 
framgång är extremt lönande. Detta gäller 
inte minst på marknaden för så kallad preci-
sionsmedicin, där efterfrågan från patienter 
och vården blir allt större. Allt fler läkemedel 
inom området blir godkända med så kallad 
diagnostiska test och AI. Det gäller speciellt i 
USA där läkemedelsmyndigheten, FDA, upp-
muntrar sådana strategier och belönar dem 
ofta med en snabbare väg till marknaden.

Oncology Venture befinner sig i den absoluta 
framkanten inom precisionsmedicin och 

har i sin egenutvecklade teknologi en unik 
teknisk plattform av yttersta världsklass. 
Bolagets pipeline består i dag av sju långt 
framskridna läkemedelskandidater, se tabell. 
Oncology Venture går nu in en fas, där 
fokus kommer vara att kommersialisera och 
prioritera piplinen efter effektivitet, time to 
market, potential och tillgång till distribution 
från läkemedelsproducenten.

Utifrån dessa kriterier har Oncology Venture 
beslutat att intensifiera ansträngningarna 
för att kommersialisera Dovitinib, 2X-121, 
LiPlaCis och Ixempra.

Merparten av kapitalet från emissionen kom-
mer att användas till att påskynda utveck-
lingen av dessa läkemedelskandidater och få 
dem godkända samt att snabba på kommer-
sialiseringen av dem.

En teknologi i världsklass
Oncology Venture har utvecklat och paten-
terat teknologi inom individuellt anpassad 
behandling för cancerpatienter. Teknolo-

giplattformen, DRP®, testas och används i 
utvecklingen av anticancerläkemedel som ett 
verktyg för att välja ut de cancerläkemedel 
som bedöms vara till nytta för den enskilda 
patienten.

Med utgångspunkten i DRP® -teknologin har 
Oncology Venture utvecklat Patient Respon-
se Prediction (PRP®), som är ett kraftfullt 
verktyg för en stor grupp cancerpatienter. 
PRP® fokuserar på utveckling av konsument-
produkter och tjänster för att generera 
information och formulera individanpassade 
behandlingar och gör det möjligt att assiste-
ra patienter och läkare i besluten om vilken 
behandling som passar i varje enskilt fall. 

Intresset för Oncology Ventures tekniska 
plattformar, DRP® och PRP®, är mycket stort 
från så väl cancerpatienter som forskningen, 
vården och läkemedelsindustrin. Oncolo-
gy Venture har därför beslutat att på sikt 
undersöka möjligheterna att kommersialisera 
plattformen.

Oncology ventures
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PRODUKT TERAPIOMRÅDE UPPNÅDD FAS
Dovitinib Njurcellscancer Fas 3

2X-121 (PARP-inhibitor) Äggstockscancer Fas 2

Ixempra® (Ixabepilone)* Metastatisk Bröstcancer Fas 2, EU

LiPlaCis® Metastatisk Bröstcancer Fas 2

Irofulven Prostatacancer Fas 2

APO010 Multipel Myelom Fas 1/2

2X-111 (liposomal doxorubicin) Metastatisk bröstcancer Fas 2

*Approved and commercialized in USA

PipelineFDA godkännande
FDA beviljade i augusti 2019 en IDE-ansökan 
(Investigational Device Exemption) för an-
vändning av prediktionsverktyg LiPlaCis DRP® 
i en planerad registreringsgrundande fas 
3-studie. FDA utvärderar samtidigt Oncology 
Ventures IND-ansökan (Investigational New 
Drug) för läkemedelssubstansen LiPlaCis®, 
vilken primärt utvecklas som en ny behand-
ling av metastaserad bröstcancer i kraftigt 
förbehandlade patienter.

VD-ord
Oncology Venture har sedan starten 2004 gått från idén att förbättra cancervården 
till att idag vara ett bolag med en teknologi i världsklass med en pipeline av 
spännande anti-cancerläkemedelskandidater. Det är därför med stor respekt 
och tillförsikt som jag tagit mig an arbetet som VD för Oncology Venture.

Även om jag är ny på posten ser jag det som 
en stor möjlighet att få vara med och skriva 
ett nytt kapitel i Oncology Ventures historia, 
att ta steget fullt ut och kommersialisera 
verksamheten, dess produkter, teknologi 
och ta bolaget till nästa nivå. 

Så snart jag fick erbjudandet såg jag att 
detta var ett bolag som inte insett sin 
enorma potential. Oncology Venture har i 
DRP® och PRP® en teknisk plattform som är 
världsledande och som har legat till grund 
för utvecklingen av en rad produkter med 
syfte att bota cancer. Tekniken ligger även 
till grund för att ta fram nya läkemedel som 
kan göra livet betydligt bättre för massor av 
människor. Att Oncology Ventures dessutom 
är helt ensamma om denna egenutvecklade 
tekniska plattform går inte att förringa. Jag 
skulle till och med vilja sträcka mig så långt 
som att säga att bolagets plattform kommer 
att vara en väsentlig del i skapandet av 
framtidens precisionsläkemedel. Det handlar 
om att på ett så effektivt sätt som möjligt få 

fram rätt läkemedel till rätt patient till rätt 
kostnad. Min uppfattning är att Oncology 
Ventures tekniska plattform kommer att vara 
nyckeln till detta.

Oncology Venture har redan en otroligt 
spännande pipeline. Det är därför av högsta 
prioritet att kommersialisera produkt-

portföljen utifrån det sätt som är bäst för 
cancervården och för Oncology Ventures 
aktieägare. Fokus i närtid är därför tydligt. Vi 
kommer att sätta in alla tillgängliga resur-
ser för att lyckas i vår ambition. Oncology 
Venture är ett relativt lite bolag med en stor 
portfölj. För att nå framgång i vår ambitiösa 
men full realistiska plan krävs ytterligare 
finansiering och att det görs prioriteringar 
i portföljen. Det är mot bakgrund av detta 
som vi nu genomför en nyemission och även 
en strategisk översyn av portföljen.

VD

Steve Carchedi

”En teknologi i 
världsklass och en 
mycket spännande 
pipeline

En investering i Oncology Venture innebär att 
utvecklingen av nya cancerbehandlingar kan påskyndas. 
Marknaden för cancerläkemedel är enorm, vilket även 
innebär att framgång är extremt lönande
Henrik Moltke, CFO Oncology Venture

”

www.oncologyventures.com
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Snabbfakta om DRP®

Oncology Ventures strategi är att kombinera sin innovati-
va screening-metod, Drug Response Prediction (DRP®), 
med en forskningsportfölj i sen utvecklingsfas. DRP® ger 
ett genetiskt fingeravtryck som avslöjar svaga punkter 
hos en specifik tumör. Screening med DRP® kan därför 
användas till att identifiera de patienter som har störst 
sannolikhet att svara på en enskild läkemedelsbehand-
ling. DRP® kan användas både för att identifiera rätt 
patientpopulation till kliniska studier under läkeme-

delsutvecklingsprocessen och för att välja det optimala 
cancerläkemedlet till enskilda patienter i den kliniska 
vardagen. Genom att enbart inkludera patienter med 
känsliga tumörer i Oncology Venture kliniska studier kan 
DRP® väsentligt förbättra det generella behandlingssva-
ret. När ett läkemedel väl har nått marknaden kan DRP® 
identifiera de patienter som har störst sannolikhet att 
dra nytta av en enskild behandling.

Erbjudandet

Belopp: Emission av högst 50,341,080 nya 
aktier, motsvarande ett belopp om högst 
SEK 100,682,160

Aktier: Sju (7) befintliga aktier ger rätt att 
teckna fem (5) nya aktier

Teckning: Teckning sker i form av Units till 
SEK 2 per Unit, där varje Unit består av en 
(1) ak tie och en (1) option. Varje option ger 
rätt att inom 24 månader teckna en (1) ny 
aktie till kursen SEK 6

Teckningsperiod: Teckning sker under 
perioden 31 oktober – 14 november. 
Styrelsen har möjlighet att förlänga 
teckningsperioden

Avstämningsdag: 29 oktober

Fullständiga villkor: Finns tillgängliga 
på www.oncologyventure.com och 
www.hagberganeborn.se 

Oncololgy Venture grundades 2004 under 
namnet Medical Prognosis Institute av 
professor Emeritus Steen Knudsen. Bolaget 
grundades med visionen, missionen och 
strategin att förbättra de terapeutiska 
fördelarna hos cancerläkemedel för utvalda 
patientgrupper med hjälp av den världsle-
dande plattformen för biomarkörer, DRP®.

Under 2018 fusionerades Medical Prognosis 
Institute med Oncology Venture med syfte 
att öka fokus på hur Artificiell Intelligens (AI) 
kan förbättra precisionen vid framtagandet 
av läkemedel. 

I dag är Oncology Venture verksamt inom 
forskning och utveckling av anti-cancerläke-
medel via sitt helägda dotterbolag, Oncology 
Venture Product Development. Oncology 
Venture använder Drug Response Predic-
tion – DRP® – för att öka sannolikheten för 
framgång i kliniska studier. DRP® har visat 
sin förmåga att ge en statistiskt signifikant 
förutsägelse av det kliniska resultatet från 
läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 
en rad kliniska studier.

DRP® förändrar oddsen i jämförelse med 
traditionell läkemedelsutveckling. I stället 
för att behandla alla patienter med en viss 
typ av cancer, screenas patientens tumör-
gener först och endast de patienter som har 
störst sannolikhet att svara på behandlingen 
kommer att behandlas. Via en mer väldefi-
nierad patientgrupp reduceras risker och 
kostnader medan utvecklingsprocessen blir 
effektivare.

Med en ny ledning på plats tar Oncology 
Venture nu nästa steg i utvecklingen. Detta 
genom att kraftfullt öka fokus på att kom-
mersialisera pipelinen och i förlängningen 
även den tekniska plattformen.

Oncology Ventures 
historia och utveckling
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