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Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
Lund, Sverige, 9 juli 2018 - Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har
undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska
cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för
behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att
betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett
samarbetsavtal ska färdigställas.
Xintela och CO.DON avser att gemensamt utveckla stamceller för behandling av ledbroskskador,
inklusive artros, på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Parterna har inlett
diskussioner kring ett joint venture upplägg där Xintela kommer att tillhandahålla sin markör- och
stamcellsteknologi samt GMP-produktionskapacitet. CO.DON kommer att tillföra finansiering och
kompetens inom klinisk utveckling och kommersialisering. Den slutliga strukturen och villkoren för
samarbetet återstår att fastställa.
– Detta kan vara en mycket fördelaktig möjlighet för Xintela. Samarbetet kommer att tillföra all
finansiering för utveckling av en stamcellsprodukt redan från det prekliniska stadiet. Detta skulle göra
det möjligt för Xintela att helt fokusera på produktutveckling och tillverkning av stamceller för kliniska
prövningar. Dessutom kommer CO.DON att tillföra värdefull kompetens inom klinisk utveckling,
regulatoriska frågeställningar och marknadsföring. Genom att samarbeta med ett etablerat
cellterapibolag som CO.DON kan vi minska risker och förkorta tiden till marknaden, säger Xintelas vd
Evy Lundgren-Åkerlund.
– Det planerade samarbetet med Xintela erbjuder CO.DON möjligheten att inta en ledande roll i
utvecklingen av en framåtblickande teknologi och tillsammans med Xintela bidra till en möjlig
utveckling av en hållbar och orsaksinriktad behandling för en av de största folksjukdomarna av vår tid,
artros. Vi skulle vilja ta vara på denna möjlighet med vår partner Xintela och ser fram emot och
mycket positivt på kommande diskussioner, säger CO.DONs vd och projektansvarig Ralf M. Jakobs.
Om CO.DON
CO.DON AG utvecklar, producerar och marknadsför autologa cellterapier för minimal invasiv
reparation av broskskador i knäleder efter traumatiska eller degenerativa defekter. Spherox är en
cellterapiprodukt som använder enbart patientens egna broskceller ("autologa kondrocyter").
Behandlingen har använts på över 200 kliniker för att behandla mer än 12 000 patienter. Bolaget
erhöll marknadsgodkännande för Spherox i juli 2017. CO.DON AGs aktier är noterade på
Frankfurtbörsen (ISIN: DE000A1K0227). Ledning: Ralf M. Jakobs (CEO).
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Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade
markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för
behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en
behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen
GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att
utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på
den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att
ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för
fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet. 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 9 juli 2018 kl. 08:30 CET.

