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DexTech Medical informerar om nytt samarbete avseende USA och Kina
DexTech har tecknat ett avtal med CYTO Consulting LLC, Boston, USA där CYTO får
uppdraget att bistå DexTech vid identifiering och kontakter med intressenter i framförallt
USA men även i Kina, avseende licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för
OsteoDex, bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid
avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).
CYTO har sitt huvudkontor i Boston området som är ett centrum för läkemedel/biotech
verksamma bolag. CYTO har även representation i Shanghai, Kina, och kommer att bistå
DexTech både i Kina och USA. Shanghai utgör ett motsvarande centrum för
läkemedel/biotech i Kina. CYTO Consulting är specialiserade på att bistå life science bolag
som på olika sätt vill etablera/sälja sin teknologi i USA.
Samarbetet med CYTO blir ett viktigt komplement till bolagets avtal med EY och stärker
ytterligare licensieringsarbetet i USA och Kina. EY avtalet avser identifiering av
intressenter till DexTechs forskningsportfölj. Både avtalet med EY och CYTO är icke
exklusiva och ger DexTech möjlighet att vid behov ytterligare förstärka sina resurser.
"- Jag är mycket nöjd med avtalet med CYTO som ger bolaget goda möjligheter att på
plats selektera den mest gynnsamma affärsuppgörelsen både i Kina och USA, säger vd
Anders R Holmberg."
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Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra
läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent
prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar
på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

