
 

 

Toimitusjohtajan vaihdos; Herantis 
keskittyy HER-096:een 

Herantis Pharma Oyj, yhtiötiedote, sisäpiiritieto 20.1.2022 klo 16:30 

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on nimittänyt Frans Wuiten (LT, MBA) 
yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Wuite aloittaa tehtävässä välittömästi ja jatkaa 
myös nykyisessä tehtävässään yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen 
päätöksen myötä Herantiksen nykyinen toimitusjohtaja Craig Cook jättää yhtiön. Yhtiö 
tulee käynnistämään vakituisen toimitusjohtajan hakuprosessin. 

Toimitusjohtajan vaihdoksen yhteydessä Herantiksen hallitus on päättänyt keskittää 
yhtiön kehityksen painopisteen HER-096:n kehittämiseen huomioiden vuonna 2021 
saavutetut vakuuttavat prekliiniset tutkimustulokset. HER-096 on CDNF-proteiinista 
(Cerebral Dopaminergic Neurotrophic Factor) kehitetty synteettinen, 
pienimolekyylinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin 
erityinen toimintamekanismi Parkinsonin taudin hoidossa ja ihonalaisen annostelun 
helppous. Yhtiö odottaa hakevansa viranomaislupaa HER-096:n ensimmäiselle 
kliiniselle tutkimukselle vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana. 

"Yhtiön keskeinen painopiste vuodelle 2022 on edetä HER-096:n kehityksessä 
kliinisiin tutkimuksiin tulevan 12–18 kuukauden aikana. Tähän sisältyy optimaalisen 
potilaspopulaation määrittäminen ja olemassa olevan biomarkkeridatan 
hyödyntäminen Parkinson-potilailla ja suunnitellussa biomarkkeriohjelmassamme. 
Hallitus kiittää Craigia hänen yhtiölle antamastaan panoksesta ja toivottaa hänelle 
hyvää jatkoa", sanoo hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa. 
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Herantis Pharma Oyj 

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan 
proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan 
hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva 
proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä 
ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen 
kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen 
hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen 
taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja 
pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien 
toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa 
hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen 
kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen 
peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä 
että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja 
ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa 
potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden 
hermorappeumasairauksien kulku. 

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä 
Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. 

Lisätietoja: https://www.herantis.com 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia 
tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja 
liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja 
sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin 
tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista "aikoo", "arvioi", "ennustaa", 
"jatkaa", "mahdollinen", "odottaa", "ohjeistus", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", 
"suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja 
vastaavista ilmaisuista. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät 
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät 
tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu 
tulevaisuudessa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja ne 
perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien 
yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön toimialan kehitys, saattavat 
poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen 
tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien 
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat 
olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja 
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epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, 
käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn 
kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen 
mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin 
tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat 
rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, 
kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan 
olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin. Lisäksi vaikka 
Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen 
asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla yhtiö toimii, ovat 
johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien 
kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai 
tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla. 
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