
 

TAPAHTUMIA 
• JP Morgan Healthcare Conference, 13.-16.1.2020 

kokoaa alan sijoittajia ja mahdollisia partnereita 
tapaamisiin San Franciscossa 

• Swiss Nordic BIO 2020, 6.2.2020: kanvainvälinen sijoittaja- 
ja partnerointitapahtuma Zürichissä, Sveitsissä 

• Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2020 

• Vuosikertomus vuodelta 2019 julkaistaan 17.3.2020 

• ABGSC Investor Days at Haymarket, Tukholma 18.-
19.3.2020: yhtiöesittely ruotsalaisille sijoittajille 

• Varsinainen yhtiökokous Helsingissä 8.4.2020 

 
Kuukauden Herantis 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UUTISKIRJE marras-joulukuu 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tiimin kohokohtia 
 
Osakkeemme kaupankäynnin 

alkamista Tukholmassa symbolilla 
$HRNTS juhlittiin kellonsoitto-
seremonialla. Osakkeemme $HRTIS 
pysyy listattuna myös Helsingissä. 

Outi esitteli Lymfactin-posteriamme  
San Antonio Breast Cancer Symposium 
-tapahtumassa Teksasissa. Vastaanotto 
oli hyvä ja kiinnostuneita riitti: rinta-
syöpäyhteisössä tiedetään miten 
kipeästi lymfaturvotuksen hoitoon 
tarvitaan uusia menetelmiä. 
 

Ajankohtaista 

Potilaskeskeinen lääkekehitys on 
lähellä sydäntämme ja myös FDA 
korostaa sitä uudessa 
ohjeistuksessaan. Juuri näin aiomme 
toimia, kun valmistelemme Vaiheen 3 
tutkimusta lymfaturvotuksessa. 

Tieteellinen artikkeli osoittaa että 
CDNF:n puutos vaikuttaa hiirien 
aivoihin mutta myös enteeriseen 
(ruoansulatuksen) hermostoon. Tämä 
on hyvin kiinnostavaa Parkinsonin 
taudin oireiden näkökulmasta. 

Herantis uutisissa 

Herantis mainittiin useita kertoja 
ruotsalaisessa sijoittaja-podcastissa 
Placerapodden, jaksossa “Aktien är en 
potentiell tenbagger“ (“Osake on 
mahdollinen 10-kertaistuja”). 

Artikkeli suomalaisessa Parkinson-
yhdistyksen jäsenlehdessä käsittelee 
CDNF:ää sekä Parkinson-
lääkekehityksen haasteita yleisemmin. 

Herantiksen toimitusjohtajaa Pekka 
Simulaa haastateltiin News Agency 
Direkt:ssä (englanniksi).
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KLIINISET TUTKIMUKSET 
• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen 

ensimmäinen osio on valmistunut ja toinen osio jatkuu. 
Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2020 alkupuolella.  

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 2 kliinisen AdeLE-
tutkimuksen potilasrekrytointi on valmistunut. Tuloksia odotetaan 
12 kuukauden sokkoutetun seurantavaiheen jälkeen vuoden 2021 
alussa. Lisätietoa Lymfactin-verkkosivustolta. 

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus 
jatkuu pitkäaikaisseurannalla. 12 kuukauden seurannan 
perusteella Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty. 

Toimitusjohtajan terveiset 
 

Hieno päätös vuodelle 2019! Kenen mielestä lääkekehitys 
on hidasta eikä mitään koskaan tapahdu? Pelkästään 
joulukuun aikana: 

• Toteutimme osakeannin, joka ylimerkittiin 
moninkertaisesti 

• Listauduimme Nasdaq First Northiin Tukholmassa 
• Vaiheen 2 kliinisen lymfaturvotustutkimuksen, 

AdeLE-tutkimuksen, potilasrekrytointi valmistui 
• Vaiheen 1-2 Parkinson-tutkimuksessa saavutettiin 

ensimmäisen osan viimeinen potilaskäynti  
• xCDNF-hankkeessa valittiin lupaavimmat 

molekyylit jatkokehitykseen 
• Esittelimme Lymfactin-posteria tärkeimmässä 

rintasyöpätapahtumassa, San Antonio Breast 
Cancer Symposiumissa Teksasissa 

Vaikka näin paljon tuloksia ei tulla näkemään jokaisessa 
uutiskirjeessämme, odotamme hyvin jännittävää vuotta. 
Erinomaista uutta vuotta 2020 myös sinulle! 

 

Pysy ajan tasalla Herantiksesta:  Ota yhteyttä  @Herantis Pharma  Tilaa uutiskirje 
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