
 

TAPAHTUMIA 
• Olemme vähentäneet sijoittajatapahtumia Covid-19-

pandemian takia. Jatkamme virtuaalisia tapahtumia. 

• Puolivuotiskatsaus, 27.8.2020 

• 12 kuukauden seurantatuloksia Vaiheen 1-2 
Parkinson-tutkimuksesta CDNF:llä, vuoden 2020 
kolmannella neljänneksellä 

• Pareto Healthcare Conference*, Tukholma 3.9.2020: 
yhtiöesittely ruotsalaisille sijoittajille 

• Seminaari “World’s first clinical trial with CDNF: Aiming 
for a breakthrough in Parkinson’s” webcast 18.11.2020 

• Keskeiset tulokset Vaiheen 2 kliinisestä 
lymfaturvotustutkimuksesta Lymfactinilla, vuoden 
2021 ensimmäisellä neljänneksellä 
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Tiimin kohokohtia 
 
Osana Vaiheen 3 kliinisen Lymfactin-

tutkimuksen valmisteluita toteutimme 
potilaskyselyn, joka auttaa ymmärtä–
mään miten lymfaturvotus vaikuttaa 
potilaiden elämään. Suurkiitos potilas–
järjestö LE&RN:lle tärkeästä avusta! 

Meillä on myös ilo kertoa, että 
järjestämme Euroopan Parkinson-
yhdistys EPDA:n kanssa 18.11.2020 
seminaarin, jossa käsitellään kliinisen 
CDNF-tutkimuksen tuloksia: World’s first 
clinical trial with CDNF: Aiming for a 
breakthrough in Parkinson’s. Tarkempia 
tietoja myöhemmin. 
 

Ajankohtaista 

Ensimmäinen tieteellinen artikkeli 
on julkaistu Lymfactin-lääkeaihiomme 
kliinisestä kehityksestä! Hartiala et al: 
Phase 1 LymfactinⓇ Study: Short-term 
Safety of Combined Adenoviral VEGF-C 
and Lymph Node Transfer Treatment 
for Upper Extremity Lymphedema. 
Journal of Plastic, Reconstructive & 
Aesthetic Surgery.  

 
 

Herantis uutisissa 

DDN News:n englanninkielinen 
artikkeli ”One step at a time” (askel 
kerrallaan) kertoo Herantiksen CDNF-
tutkimuksen kuuden kuukauden 
väliaikatuloksista Parkinsonin taudissa.  

Edison julkaisi englanninkielisen 
päivityksen Herantis-analyysiinsä touko–
kuisen osakeannin jälkeen: Directed 
share offering

www.herantis.com Herantis Pharma Plc, Bertel Jungin aukio 1, FI-02600 Espoo, Finland 

KLIINISET TUTKIMUKSET 

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

• Parkinsonin tauti: Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen potilashoidot 
ovat päättyneet. 6 kuukauden seurannan perusteella CDNF on 
turvallinen, ja joissain potilaissa on nähty lupaavia biologisia vasteita. 
12 kuukauden tuloksia odotetaan 2020 kolmannella neljänneksellä.  

• Rintasyöpään liittyvä lymfaturvotus: Vaiheen 1 tutkimus jatkuu 
pitkäaikaisseurannalla. 12 kuukauden turvallisuusarvionti on julkaistu 
tieteellisessä artikkelissa (Hartiala et al, JPRAS 2020). 

Toimitusjohtajan terveiset 
Ennen tavattiin sanoa, että Suomi on kiinni heinäkuussa. 

Tänä kummallisena vuonna kesäkuun loppu on tuonut kollegat 
takaisin työpaikalle. Rajoitusten purkamisen myötä päätimme 
kesäkuussa tavata Herantiksella kasvotusten ensimmäistä 
kertaa sitten pandemian alun. Tapasimme turvallisesti ulkona, 
ja olipa mukavaa nähdä työkavereita pitkästä aikaa. 

Tiimimme kova työ on toki jatkunut pandemiasta 
huolimatta, jotta tärkeät projektimme pysyvät raiteillaan. Myös 
talouden ekosysteemi, jossa operoimme, on pysynyt toiminta-
kykyisenä. Todisteena tästä nostimme noin 6,8 miljoonan euron 
rahoituskierroksen muutamassa viikossa, täysin virtuaalisella 
”roadshow:lla.” Olemme hyvin tyytyväisiä saatuamme 
ruotsalaisen AP4:n yhdeksi suurimmista omistajistamme. 

Kesäkuun lopussa Herantiksella tapahtuu merkittävä 
muutos, kun Craig Cook, kansainvälisesti kokenut lääkealan 
johtaja, aloittaa Herantiksen uutena toimitusjohtajana! Väistyvä 
tj Pekka Simula tukee vielä Cookia varmistaaksemme, että tämä 
hyvin suunniteltu vaihdos käy ongelmitta. Seuraavassa 
uutiskirjeessämme Craigin ensimmäiset terveiset!  

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

https://lymphaticnetwork.org/
https://www.jprasurg.com/article/S1748-6815(20)30196-0/fulltext
https://www.epda.eu.com/
http://ddn-news.com/index.php?newsarticle=14120
https://www.edisongroup.com/publication/directed-share-offering/26939
https://www.edisongroup.com/publication/directed-share-offering/26939
https://herantis.com/
https://lymfactin.fi/
mailto:info@herantis.com
https://twitter.com/HerantisPharma
https://herantis.com/fi/subscribe/



