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XINTELA FÖRBEREDER AVKNOPPNING AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN
TILL SEPARAT BOLAG
Lund, Sverige, 20 mars 2018 - Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har
beslutat att förbereda en möjlig avknoppning av sin onkologiverksamhet och bilda ett
nytt bolag att delas ut till Xintelas befintliga aktieägare och noteras under 2018 på
lämplig marknadsplats.
Sedan 2014 har Xintelas cancerprojekt, med fokus på den aggressiva hjärntumören glioblastom,
utvecklats parallellt med Xintelas stamcellsprojektet. De två inriktningarna använder samma
teknologiplattform och har, under den tidiga utvecklingsfasen, gynnats av att vara under ett
gemensamt tak.
Eftersom båda projekten har gjort stora framsteg är det styrelsens bedömning att en avknoppning och
separat finansiering av onkologiverksamheten kan ge den bättre förutsättningar att utvecklas och
därmed också bättre möjlighet att uppvisa sitt rätta värde.
– Vårt onkologiprojekt, med ett första fokus på behandling av glioblastom, har utvecklats mycket
bra under åren. Vi har också identifierat ytterligare möjligheter inom området och anser därför att
tiden är rätt för onkologiverksamheten att få utvecklas vidare i ett separat bolag, säger Xintelas
styrelseordförande Gregory Batcheller.
Avknoppning av onkologiverksamheten kommer att göra det möjligt för Xintela att fokusera på
regenerativ medicin. Vid slutet av året planerar Xintela att GMP-anläggningen kan börja producera
stamceller för kliniska studier på människor och djur.
– Det är nu helt rätt tidpunkt för Xintela att fokusera fullt ut på stamcellsverksamheten. Med vår
unika stamcellsteknologi och vår egen produktionsanläggning för stamceller har vi byggt en stark
ställning inom cellterapiområdet. Stamcellsfokuseringen underlättar även för framtida partnerskap
samtidigt som onkologiverksamheten får möjlighet att fokusera på aktiviteter som skapar maximalt
värde för våra aktieägare, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åklerlund.
Avknoppningen beräknas slutföras under 2018 och är föremål för marknads- och regulatoriska villkor
samt vissa övriga villkor, inkluderande ett godkännande av Xintelas styrelse. Uppdateringar om
uppdelningen och noteringsprocessen kommer tillhandahållas i god tid.
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Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade
markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala
stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att
använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela
förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för
kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK® används även för att utveckla en antikroppsbaserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av
hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en
dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på
Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser
Bank AB, +46 8-463 80 00.
Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 13:00 CET.

