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Per Källblad
vd på Beactica Therapeutics 

HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN CONTENT RELATIONS SVERIGESEKTORANALYS:  
HEALTH CARE 

Beactica Therapeutics validerade 
småmolekylära plattform möjliggör effektiv 
utveckling av innovativa läkemedelskandidater 

Med sin mångsidiga och kraftfulla plattform skräddarsyr Beactica Therapeutics 
innovativa småmolekylära läkemedelskandidater som har en riktad verkan mot 
noga utvalda sjukdomsproteiner. Strategiska samarbeten ger tillgång till värdefull 
kunskap och möjlighet att arbeta med en bredare portfölj.  Det berättar bolagets 
vd Per Källblad.

Berätta om Beactica Therapeutics och er 
affärsidé

–Vi är ett forskningsbolag grundat ur världsledande 
kompetens avseende molekylära interaktioner och 
molekylär design. Vi har en validerad teknikplattform 
för effektiv identifiering av innovativa småmolekyler 
som kan tillämpas brett. Plattformen har utvecklats 
och validerats under femton år och i samarbete 
med flera globala läkemedelsbolag såsom Janssen, 
Takeda, Boehringer Ingelheim och Sanofi. Nu 
använder vi den för att bygga en egen pipeline 
av produkter för utlicensiering. Vårt primära 
fokus är cancer, ett område där det finns enorma 
behov av bättre läkemedel. Cancer är också det 
sjukdomsområde där det görs flest licensaffärer, 
vilket kan vara ett mycket attraktivt alternativ till 
att bedriva egen utveckling i de mer framskridna 
kliniska skedena. 

Strategiska partnerskap med forskningsinstitut, 
universitet och läkemedelsbolag utgör en 
central del av er affärsstrategi. På vilket sätt 
är partnerskap viktiga för bolagets fortsatta 
utveckling?

–Ny kunskap om sjukdomar utvecklas idag 
mycket snabbt, detta har tydliggjorts för alla 
under den nuvarande pandemin. För att hänga 
med och bibehålla en framskjuten position i vår 
konkurrensutsatta bransch är det därför extremt 

viktigt att vara ute på fältet och samarbeta med 
andra som också ligger i framkant. Genom att 
etablera forskningssamarbeten med ledande 
universitet och institut, både lokalt och globalt, får 
Beactica på ett effektivt sätt tillgång till värdefull 
kompetens och kunskap som hade varit extremt dyrt 
att bygga upp internt. 

–För att accelerera våra utvecklingsprogram 
ingår vi även strategiska partnerskap med andra 
läkemedelsbolag. På så vis kan vi snabbare nå 
fram genom kliniska studier så att våra substanser 
fortare kan göra nytta för patienter. Beactica har 
för närvarande två utlicensierade program som 
drivs av två koreanska läkemedelsbolag. De 
kommer att ansvara för kliniska prövningar och 
kommersialisering av våra läkemedelskandidater. 
Partnerskapen ger även viktiga intäkter som vi kan 
investera i att bredda vår pipeline med fler projekt. 
Parallellt med att våra partners avancerar våra 
utlicensierade produkter är målsättningen att inom 
tre år ha ett eget projekt i klinisk fas.

I mars 2021 tecknade ni ett samarbetsavtal med det 
koreanska läkemedelsbolaget Oscotec. Vad innebär 
det här strategiska samarbetsavtalet för er fortsatta 
utveckling?

–Licensaffären med Oscotec är en milstolpe för Beactica och 
har ett totalt möjligt avtalsvärde på över 1,5 miljarder kronor. 
Inledningsvis samarbetar vi kring forskning och preklinisk 
utveckling av nya anti-cancersubstanser från vårt LSD1-
program. Oscotec ges därefter rätt att ta fullt ansvar för klinisk 
utveckling och kommersialisering. Vi är stolta över detta 
partnerskap med Oscotec, och deras fokus på immunologi 
och onkologi gör dem till en idealisk partner för just detta 
program. Samarbetet frigör även resurser för oss att fokusera 
mer på våra tidigare utvecklingsprojekt och därigenom 
bredda vår pipeline av innovativa produkter.
Vilka är era främsta konkurrensfördelar?

–En viktig konkurrensfördel är vår mångsidiga och 
validerade teknikplattform, som kan tillämpas väldigt brett 
och som ger innovativa angreppsvinklar på extremt svåra 
sjukdomsproteiner. Ytterligare en konkurrensfördel är vårt 
globala affärs- och forskningsnätverk som vi metodiskt byggt 
upp under lång tid. 
 
Beactica Therapeutics är i dagsläget ett privatägt bolag. 
Kan en börsnotering bli aktuell för er så småningom?

–Bolaget har idag ett fyrtiotal aktieägare som har finansierat 
bolaget sedan vi för sex år sedan initierade arbetet med 
egenutvecklade läkemedelskandidater. Diskussioner med 
strategiska och långsiktiga investerare som ser Beacticas 
stora utvecklingspotential är alltid intressanta. Vi överväger 
löpande olika finansieringsalternativ och det kan absolut bli 
aktuellt med en börsnotering framöver. 

Fakta: Beactica Therapeutics AB är ett privatägt Uppsalabaserat 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 fragmentbaserad läkemedelsutveckling med hjälp 
av biosensorer. 


