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Nulägesrapport från Alteco Medical AB
Alteco Medical AB (”Alteco”) avger härmed nulägesrapport för att informera om verksamhetens nuläge, framtid samt
hur arbetet fortlöper avseende tidigare kommunicerade målsättningar. Bolagets multicenterstudie är inledd med en viss
tidsförskjutning med anledning av att inkludering av kliniker i studien varit mer komplext än beräknat. Dock kan nu
meddelas att studiens första patient är inkluderad. Vidare meddelas att Alteco justerat sitt arbetssätt, med mer fokus på
samarbeten i strategiska allianser för att därmed uppnå snabbare marknadsbearbetning och expansion. Ett av bolagets
delmål blir till följd av ovan att uppnå positivt kassaflöde på årsbasis under senare delen av det tidigare kommunicerade
spannet 2016/2017.
VD Håkan Petersson kommenterar
– Som relativt nytillträdd VD i Alteco står särskilt två saker enligt min mening klara, vi har ett fantastiskt erbjudande, men vi
måste utöka kunskapen om och därigenom användningen av produkterna på marknaden. Häri spelar den multicenterstudie
som nu genomförs stor roll på så sätt att studien är menad att stärka den kliniska argumentationen för
marknadsbearbetning och expansion. För att lyckas med ovanstående har vi i kombination med att studien genomförs
justerat vårt arbetssätt avseende vägen till marknad genom ökad förståelse för vikten av att skapa fler strategiska allianser.
Det arbete som genomförts har redan nu öppnat nya marknader och förberett för ytterligare expansion och vi märker av ett
ökat intresse. Ett bra exempel är samarbetet med Nikkiso America, Inc. för lansering av Alteco® LPS Adsorber på ett flertal
marknader, vilket redan renderat i intäkter. I kombination med ovanstående har vi även inlett försäljning i till exempel
Turkiet och Saudiarabien vilket sammantaget gör att vi dels har minskat vårt beroende avseende marknadsutvecklingen i
Ryssland, dels har ökat vår globala närvaro ytterligare. Det är fortsatt viktigt att inledningsvis sälja våra produkter till de
stora länderna i Europa, men som framgår av ovan begränsar vi oss inte geografiskt i vårt säljarbete.
Vi har tidigare meddelat att ett delmål är att uppnå positivt kassaflöde på årsbasis under 2016/2017. Detta delmål måste
stå tillbaka till senare delen av det tidigare kommunicerade spannet 2016/2017, då vikten av marknadsbearbetning och
expansion som jag varit inne på i nuläget är vårt absoluta fokus. Vi har nu tagit klivet in i ett nytt skede och som en del av
detta vill jag även kort nämna att vår avsikt framöver är att ha en tydligare kommunikation med våra aktieägare för att
ytterligare öka insikten av att det vi gör ger resultat och att vi arbetar intensivt mot vår vision att bli världsledande inom
livräddande behandling av patienter med livshotande blodförgiftning.
Multicenterstudie pågår för ytterligare marknadsbearbetning och europeisk expansion – första patienten är inkluderad
För att stärka tidigare mindre studier och data från behandlingar genomför Alteco en mer omfattande studie, en så kallad
multicenterstudie. Syftet med studien är att stärka den kliniska argumentationen för marknadsbearbetning och expansion
med fokus på Europa. Vidare är studien ett viktigt marknadsföringsverktyg för att starta användningen av produkten på
nyckelkliniker. Det primära studiemålet är att visa vilken förbättring som uppnås i livsviktig organfunktion genom att sänka
nivån av bakteriegiftet Lipopolysackarid (LPS) i blodet med hjälp av produkten, det vill säga hur man förlänger möjligheten
att behandla den bakomliggande infektionen och därmed kan bota patienten. Även förändring i antal vårddagar kommer
att mätas.
Studien är planerad att genomföras i två faser. Den första fasen pågår i nuläget i Skandinavien och resultat är beräknade att
offentliggöras under slutet av 2016. Tidigare har kommunicerats att dessa resultat var planerade att offentliggöras under
inledningen av 2016. Tidsförskjutningen är hänförlig till att arbetet med att inkludera kliniker i studien varit mer komplext
än beräknat. Den andra fasen, som omfattar ett större patientunderlag från fler länder, förväntas med anledning av ovan
genomföras under 2017/2018. Resultat från den andra delen av multicenterstudien är planerade att kommuniceras under
2019. Alteco har avseende studien till dags dato bland annat:






Genomfört förberedande arbete,
Signerat avtal med fem kliniker i Skandinavien avseende genomförande av studien,
Erhållit etiska godkännanden i Sverige, Norge och Finland,
Färdigställt protokoll,
Inkluderat den första patienten i studien.
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Övriga målsättningar
Altecos övriga målsättningar fram till och med 2018 kvarstår, vilka innefattar att:




Bolagets behandling bör vara med bland de rekommenderade behandlingarna för sepsis i International Sepsis
Guidelines (internationellt godkända riktlinjer för behandling av sepsis),
Skapa en etablerad marknad i och utanför Europa.
Påbörja processen för framtida FDA-godkännande.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.
Om Alteco Medical AB
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar
idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS
Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar
bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att
behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.

