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Ett helt team på plats
Under de senaste månaderna har Cessatech, som en del av vår verksamhets
framsteg, avancerat vår ledningsgrupp, lagt till viktiga kompetenser inom CMC,
klinisk, regulatorisk och aﬀärsmässig utveckling för att göra framsteg och säkra
den fulla potentialen hos vår viktiga tillgång CT001.
Martin som i 14 år haft CMC med Lundbeck, Etienne med en lång historia av
aﬀärsutveckling från Leo Pharma och Nycomed, Louise med erfarenhet av både
regulatoriska konsulttjänster och Orphazyme, och Benedikte med klinisk
erfarenhet från både Novo Nordisk och Zealand Pharma.
Förmodligen det bästa lilla bioteknikteamet i världen ...

Resultat av studie 0204 (och framsteg med 0206)
I början av mars rapporterade Cessatech positiva resultat av vår
biotillgänglighetsstudie
0204.
Det
primära
målet
att
undersöka
läkemedelsexponering i förhållande till intravenös injektion av de godkända
motsvarigheterna nåddes, och studien uppfyllde det primära eﬀektmåttet att
visa kliniskt relevant exponering. CT001 bedömdes också tolereras väl.
Dessutom har vi sett mycket goda framsteg i studie 0206 (farmakokinetisk
studie på barn), och vi hoppas att få det sista patientbesöket i april eller maj
månad. Vi kommer att meddela förväntade dataresultat när vi har registrerat den
sista patienten. Den pivotala studien 0205 förväntas inledas inom andra
kvartalet, eftersom vi fortfarande väntar på godkännande av en etikkommitté.

Årsredovisning och bolagsstämma
Årsredovisningen godkändes vid bolagsstämman den 17 mars 2022, dessutom
valdes Rachel Curtis Gravesen (tidigare kommunikationschef på Genmab i över
8 år) in i styrelsen och Martin Olin utsågs till vice ordförande.
(Incitaments-)programmet för teckningsoptioner till nyckelpersoner och ledning
fortsatte och försäljning av teckningsoptions(aktier) godkändes till en
genomsnittlig aktiekurs på 0,20 DKK (samma 1:1 för aktier som idag), men
teckningsoptionspriset har ännu inte kunnat fastställas (normalt ett genomsnitt
under en viss period). Detta borde förhoppningsvis klargöra alla eventuella
missförstånd.

Resan fortsätter ....
Vi fortsätter att infria våra planer om vår mycket lovande tillgång (CT001), även
om biotekniksektorn har haft motvind på börsen den senaste tiden. Vårt
företags fundament har inte förändrats. Så snart vi har en stabilare marknad
kommer vi sakta öka verksamheten med våra investerarrelationer.
År 2022 kommer att bli mycket intressant för företaget ...

