INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
AV SERIE TO1 I STAYBLE THERAPEUTICS AB
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Bäste aktieägare,
Tiden sedan vår börsnotering i mars på Nasdaq First North
Growth Market har minst sagt varit händelserik. Vårt samhälle har
kantats av en pandemi som har medfört stora utmaningar med
nedstängda samhällen och bristande tillgång till sjukvården. Trots
detta har vi lyckats att hålla vår övergripande tidsplan och uppnått
vår hittills största milstolpe, starten av fas 2b-studien med vår
läkemedelskandidat STA363.
Vårt fulla fokus har under året varit att starta och driva den kliniska
fas 2b-studien med STA363, och efter ett intensivt och
framgångsrikt arbete har vi lyckats. Studien är nu igång med både
rekrytering och behandling av patienter i alla tre studieländerna,
Nederländerna, Ryssland och Spanien. Målet är att visa på att
produkten är säker, effektiv och enkel att använda i patienter.
STA363 är en unik injektionsbehandling mot diskrelaterad kronisk
ryggsmärta som vänder sig mot de patienter vars ryggsmärta inte
kan behandlas med konventionell terapi, såsom sjukgymnastik
och/eller smärtstillande preparat. Vårt mål med STA363 är att
utlicensiera produkten till rätt partner, ett resursstarkt
läkemedelsbolag efter fas 2b.
STA363 har möjlighet att fylla ett stort medicinskt behov på en
marknad som tros växa stadigt. I USA, Japan och EU5 – de största
och kanske viktigaste marknaderna, beräknas 100 miljoner
personer leva med diskrelaterad kronisk ländryggssmärta. Det
finns därför ett stort behov av nya, effektiva behandlingar eftersom
dagens alternativ inte är tillräckliga. Behandling med STA363 är

en engångsbehandling vars effekt, efter minimal återhämtning,
beräknas räcka livet ut, och tros kunna förbättra livet för många
drabbade och ge hälsoekonomiska vinster för samhället.
Syftet med teckningsoptionerna av serie TO1 är att möjliggöra det
fortsatta genomförandet av vår kliniska fas 2b-studie. I den
pågående studien kommer varje patient att få en
engångsbehandling och sedan följas i 12 månader för att bättre
förstå STA363s långtidseffekter. Studien kommer att inkludera
cirka 100 patienter och genomföras vid cirka 20 kliniker. Vi räknar
med att kunna presentera de första resultaten från studien under
H1 2022.
Avslutningsvis vill jag tacka alla teckningsoptionsinnehavare och
aktieägare för ert förtroende. Vi har hunnit med osedvanligt
mycket sedan bolaget bildades år 2015. Vi har gått från idé till
start av en klinisk fas 2b-studie på bara fem år och vi ser fortsatt
positivt på framtiden samt bolagets utveckling. Jag hoppas att ni
ser lika ljust på framtiden som vi gör och vill fortsätta stötta
bolagets resa och utvecklingen av en ny behandling som har
möjlighet att helt förändra livet för de som lider av diskrelaterad
kronisk ryggsmärta utan tillräcklig hjälp idag.
Göteborg,
Andreas Gerward,
VD Stayble Therapeutics

STAYBLE UNDER 2020

Just nu genomför vi en klinisk fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363.
Under 2020 har vi fått samtliga regulatoriska och etiska godkännanden på plats i
de tre länderna där studien genomförs.
Effekterna av Coronapandemin, inte minst
tillgången till sjukvården, har varit en utmaning för oss i arbetet med att starta upp
studieklinikerna. Detta till trots har vi startat upp ett flertalet kliniker i samtliga länder, behandlat de första patienterna och nu
jobbar vi även intensivt med att rekrytera
ytterligare patienter till studien.
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