
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESSMEDDELANDE 

Uppsala, Sverige och Seoul, Sydkorea – 2 mars 2021 

 

Beactica Therapeutics och koreanska Oscotec tecknar licens- och 

samarbetsavtal för att utveckla nytt cancerläkemedel 

 

Uppsala-bolaget Beactica Therapeutics AB och det koreanska läkemedelsföretaget 

Oscotec Inc. (039200: KOSDAQ) meddelade idag att de ingått ett licens- och 

samarbetsavtal. Beactica och Oscotec kommer inledningsvis att samarbeta kring 

forskning och preklinisk utveckling av nya läkemedelskandidater mot cancer som 

kommer från Beacticas LSD1-program. Oscotec ges därefter rätt att ta fullt ansvar för 

klinisk utveckling och kommersialisering. 

Enligt villkoren i avtalet har Oscotec rätt att erhålla exklusiva globala rättigheter för 

vidare utveckling och kommersialisering av Beacticas program. Beactica är i sin tur 

berättigat att erhålla upp till 149 miljoner euro i potentiella prekliniska, kliniska och 

regulatoriska milstolpar, inklusive en förskottsbetalning och investering från Oscotec 

när avtalet tecknas. Vidare har Beactica rätt till en tvåsiffrig royalty på försäljning av 

produkter från partnerskapet samt även intäktsandelar från möjliga utlicensieringar 

som Oscotec genomför. Vidare finansiella detaljer har inte offentliggjorts. 

"Vi är exalterade över möjligheten att arbeta med Beactica på deras innovativa LSD1-

program som har mycket unika och spännande möjligheter", säger Taeyoung Yoon, 

VD för Oscotec. "Detta partnerskap fyller på kort sikt vårt behov av att balansera vår 

prekliniska pipeline men vi är också övertygade om att samarbetet kommer att vara 

värdefullt på andra sätt då de två bolagen kompletterar varandra extremt väl." 

"Detta är ett landmärkesavtal för Beactica och vi är stolta över att ingå detta 

partnerskap med Oscotec." säger Per Källblad, VD för Beactica Therapeutics. "Deras 

åtagande att bygga en stark klinisk pipeline av riktade terapier inom immunologi och 

onkologi gör Oscotec till en idealisk partner för vårt program.” 



Om Beactica Therapeutics 

Beactica Therapeutics AB är ett Uppsala-baserat forskningsföretag med en 

specialiserad teknologiplattform för effektivt framtagande av innovativa läkemedel. 

Bolaget driver egna utvecklingsprojekt inom eftersatta sjukdomsområden och erbjuder 

även partnerskap till andra bolag i behov av nya läkemedelskandidater. Bolaget 

grundades 2006 utifrån forskning vid Uppsala universitet och har etablerat sig som 

världsledande avseende fragment-baserad läkemedels-utveckling med hjälp av 

biosensorer. Mer information om Beactica finns på www.beactica.com. 

Om Oscotec 

Oscotec Inc. (039200: KOSDAQ) är ett läkemedelsutvecklingsföretag i klinisk fas. Vårt 

uppdrag är att skapa värden genom att översätta avancerad vetenskap till innovativ 

medicin för kliniskt eftersatta behov. Vi fokuserar på att upptäcka småmolekyler med 

nya verkningsmekanismer och genom rigorös vetenskap validera läkemedel–

målprotein–sjukdoms-hypotesen till kliniska koncept. Vi strävar efter att bli en ledande 

"upptäcktsmotor" som kan göra skillnad vid utveckling av transformativa terapier för 

att förbättra patienters liv. För mer information, besök www.oscotec.com. 

Kontakt på Beactica Therapeutics AB 

Per Källblad M.Sc. Ph.D., CEO 

per.kallblad@beactica.com 

Tel: +46 (0)18560880 

Kontakt på Oscotec Inc. 

James Cho, Director 

mscho@oscotec.com  

Phone: +82 316287616 
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