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Xspray stärker värdet på produktportföljen
med patent för dasatinib propylenglykolsolvat
tablett
Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att företaget har erhållit
ett ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket (United States Patent and
Trademark Office - USPTO) avseende sin patentansökan för tabletter innehållande
dasatinib propylenglykolsolvat (dasatinib PG). När patentet är utfärdat kommer det att
väsentligen stärka Xsprays IP-rättigheter och medför att alla eventuella kommande
generiska produkter baserade på dasatinib PG måste beakta Xsprays patent före
marknadsintroduktion.
Xsprays patentansökan avser en tablettformulering som innehåller dasatinib PG. Patentet är
betydelsefullt för Xsprays kommersialiseringsstrategi där alla framtida lanseringar av generiska
produkter i tablettform baserad på dasatinib PG måste beakta Xsprays patent. Erhållandet av
Notice of Allowance innebär att USPTO kommer att utfärda ett amerikanskt patent till Xspray
baserat på bolagets patentansökan så snart patentavgiften är betalad. Det formella
patentgodkännandet förväntas erhållas i september. Patentet blir Xsprays åttonde patent för
dasatinib på den amerikanska marknaden.
”Det är mycket glädjande att vår patentstrategi resulterar i att vi erhåller detta Notice of
Allowance. Det amerikanska patentet kommer att täcka tablettprodukter som innehåller
dasatinib PG. Vi gör bedömningen att alla företag som planerar att lansera en produkt baserad
på denna form av dasatinib måste beakta Xsprays patent. Vi känner för närvarande till minst
ett sådant företag. Detta ökar värdet på vår produktportfölj och stärker vår
förhandlingsposition när vi söker kommersialiseringsmöjligheter för HyNap-Dasa, både
gentemot originalbolaget och övriga generikabolag,” säger Per Andersson, VD för Xspray.
Detta patent gällande tabletter innehållande dasatinib PG är resultatet av det arbete och
kunskap Xspray har fått genom att utveckla HyNap-Dasa, en amorf form av dasatinib.
”Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa hela marknadsvärdet för dasatinib, vilket vi gör för
alla produkter vi utvecklar. Detta har nu resulterat i ett patent som potentiellt kan förändra
landskapet för generiska versioner av dasatinib och tillföra betydande värde för våra två
produktkandidater i vår produktportfölj, HyNap-Dasa och den förbättrade versionen av HyNapDasa, som vi för närvarande utvecklar,” fortsätter Per Andersson.
Xsprays HyNap-Dasa är en är stabil amorf version av cancerläkemedlet Sprycel® (dasatinib)
som Xspray utvecklar i två versioner. Först en generisk version vilken företaget planerar att
lämna in en ANDA-ansökan för, och därefter en förbättrad version som kommer att följa 505 (b)
(2) regulatoriskt förfarande. Sprycel® (dasatinib) från Bristol Meyer Squibb är idag godkänd för
behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) med en global
försäljning på 2,1 miljarder dollar under 2019, varav försäljningen i USA var 1,2 miljarder dollar.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com
Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk
utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att
utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.
Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande
inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för
behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater,
HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande
cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib).
Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021.
Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet
av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om
fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.
Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna.
Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.
www.xspraypharma.com

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-18 15:50 CEST.
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