
 
 
 

UUTISKIRJE syys-lokakuu 2019 
 

Toimitusjohtajan terveiset 
 
Meiltä kysytään usein, miten rinnakkaislistautumisemme 

Ruotsiin Nasdaq First North Sweden -listalle etenee. 
Menemättä vielä yksityiskohtiin, olemme aiemmin 
kertoneet, että tavoitteemme on viedä rinnakkais-
listautuminen päätökseen vuoden loppuun mennessä. 
Vuosi on jo lopuillaan, joten kärsivällisyyttä… 

Vuodenvaihteesta puheen ollen: Vaiheen 1-2 kliinisen 
Parkinson-tutkimuksemme sokkoutus on tarkoitus avata 
ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös Lymfactin-
valmisteen Vaiheen 2 AdeLE-tutkimuksen potilasrekrytointi 
etenee hyvin. Sen tavoitteena on edelleen valmistuminen 
vuoden lopussa, mistä alkaa 12 kuukauden seurantavaihe 
ennen sokkoutuksen avaamista. Vuodesta 2020 on tulossa 
jännittävin vuosi Herantiksen historiassa! 

Lääkekehityksemme lomassa olemme uudistaneet myös 
verkkosivustomme. Potilaiden, sijoittajien ja muiden 
kiinnostuneiden on nyt toivottavasti entistä helpompi löytää 
etsimänsä tieto. Tervetuloa tutustumaan, toivottaa 
Herantis.com. 

TAPAHTUMIA 
• Nasdaq Nordic -tapahtuma Erik Penser -pankissa 

Tukholmassa 7.11.2019: yhtiöesitys sijoittajille  

• BioEurope, Hampuri 11.-13.11.2019: kansainvälinen 
partnerointitapahtuma  

• Avanza Börsdag, Tukholma 19.11.2019: yhtiöesitys 
ruotsalaisille sijoittajille  

• RedEye Life Science Day, Tukholma 19.11.2019: 
yhtiöesitys ruotsalaisille sijoittajille  

• Vator Unicorn Summit, Tukholma 27.11.2019: 
yhtiöesitys ja terveysalan sijoittajien tapaamisia  

• San Antonio Breast Cancer Symposium®, San 
Antonio, TX, USA 10.-14.12.2019: Herantiksen 
Lymfactin® -posteriesitys 

• JP Morgan Healthcare Conference, San Francisco 
13.-16.1.2020: tapaamisia mahdollisten kumppa-
neiden, rahoittajien ja muiden terveysalan 
ammattilaisten kanssa 

 

Kuukauden Herantis 

 

KLIINISET TUTKIMUKSET 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 kliininen 
tutkimus AdeLE rekrytoi potilaita Suomessa ja Ruotsissa. 
Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1–2 kliininen tutkimus CDNF-
lääkeaihiolla: potilasrekrytointi on valmistunut. Hoidot jatkuvat 
suunnitellusti. 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus 
Lymfactin-lääkeaihiolla jatkuu pitkäaikaisseurannalla. 
Tutkimuksen hoitojakso on päättynyt.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Kaunista Suomea uudella verkkosivustollamme 

 
Pysy ajan tasalla Herantiksesta: Ota yhteyttä @HerantisPharma Tilaa uutisiamme 

 
Tiimin kohokohtia 

 
Sigrid ja Henri osallistuivat kan-

sainväliseen Movement Disorder 
Society -kongressiin Nizzassa, 
Ranskassa. Kiireisiin päiviin mahtui 
Vaiheen 1-2 Parkinson-tutkimuk-
semme tutkijalääkäreiden tapaa-
minen ja muita mielenkiintoisia 
keskusteluja johtavien Parkinsonin 
taudin asiantuntijoiden kanssa. 
Myös sää oli suosiollinen J  

Ajankohtaista 

Edison Investment Research jul-
kaisi päivityksen Herantis-analyy-
siinsä 2.9.2019. Raportti löytyy 
verkkosivustoltamme kohdasta 
Analyytikkoseuranta. 

Eettisten näkökulmien huomioi-
minen on erittäin tärkeää sekä 
lääkekehityksessä että kliinisissä 
käytännöissä. UNESCO:n bio-
etiikkapäivä huomioitiin aihetta kä-
sittelevässä blogauksessamme.  

 

Herantis uutisissa  

Kauppalehti haastatteli 9.9.2019 
Viikon henkilö -artikkelisarjassaan 
Herantiksen toimitusjohtajaa. 

Ruotsalainen EFN TV haastatteli 
terveysalan ammattisijoittajia 
(ruotsiksi). Herantis nimettiin 
haastattelussa yhdeksi ”kolmesta 
kiinnostavimmasta pohjoismaisesta 
lääkealan yhtiöstä.” 
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