
Nyhetsbrev november 2022 - Cline
accelererar mot nästa fas
Året rusar på och det finns många spännande uppdateringar om att driva både våra projekt
och Cline mot framtiden. Detta nyhetsbrev kommer att ge uppdateringar av vårt StemCART-
projekt och detaljer om den pågående Företrädesemissionen, där aktieägare kan teckna sig för
aktier fram till och med den 28 november.

I labbet med StemCART
Mycket har hänt i StemCART-labbet sedan vi skrev om projektet i septembers nyhetsbrev. I det
gick vi igenom exvivo-projektets resultat som uppnåddes tidigare i år och de tre mål som
uppnåddes. Du kan läsa mer om dessa mål och resultat här.
 
I samma nyhetsbrev delade vi detaljer om det kommande arbetet med att utveckla StemCART
till "verkliga" förhållanden och börja förbereda för uppskalning till större batcher av celler inför
kliniska prövningar. Detta arbete med större batcher, tester av olika mängder celler per
skadeområde och mer tidseffektivt testprocesser. Hittills har vi gått från att använda många
mindre till färre större nano-ytor, och ersatt en tids- och arbetskrävande set-up med en enklare
och effektivare process samt fördubblat cellutbytet per cm2. Att få fler celler per cm2 möjliggör
tester med större cellantal i broskskadorna och därmed kan vi hitta det optimala förhållandet
för regenerering/läkning, ett pågående mål med Clines tester. Steg för steg bidrar dessa
framsteg till StemCARTs utveckling i förberedelserna för en klinisk fas 1-prövning, ett steg
närmare vårt mål att förändra livet för de som lever med brosksjukdom.
 
Den kommande företrädesemissionen
Måndagen den 14 november var den första dagen i teckningsperioden för Clines kommande
företrädesemission. Denna är en möjlighet att investera i Cline där målet är att driva Cline
vidare mot målet att nå den första kliniska fasen med bolagets två livsförändrande produkter,
StemCART och CellRACE.
 
Sista dagen för teckningsperioden är den 28 november. Läs mer om investeringsmöjligheten i
bolagets memorandum. Fullständiga villkor för emissionen och teckningsformuläret finns
tillgängliga på Bolagets webbplats www.clinescientific.com/foretradesemission-2022/.
 
Cline i rampljuset
Den här månaden har erbjudit flera möjligheter till att lyssna på presentationer av Cline. Förra
veckan var Cline med på Stora Aktiedagen Göteborg och presenterade Cline för
Aktiespararnas investerare på Svenska Mässan. Om du missade eventet kan du lyssna på
investerarpresentationen och Q&A med VD Patrik Sundh och VP of R&D Dr. Hanne Evenbratt
här. http://www.youtube.com/watch?v=ESVTgvJMzGM&feature=youtu.be
 
Biostock pratade nyligen med Clines vd Patrik Sundh om framstegen mot kliniska prövningar
och den kommande företrädesemissionen. Intervjun täcker de nya prekliniska resultaten från
StemCART, vägen framåt för Cline och investeringsmöjligheten.
 
På frågan vad är anledningarna till att investera i Cline, förklarar vd Patrik Sundh,
”Cline har en enormt stor uppsida inom två stora och etablerade medicinska områden. Både
StemCART och CellRACE har möjligheten att vara First-in Class samt erbjuda fördelar som
idag inte finns. Vi är dessutom ett extremt kapitaleffektivt bolag, trots att vi befinner oss i life
science-segmentet. Vi har tagit bolagets projekt en bra bit igenom de pre-kliniska stadierna
med endast en bråkdel av det kapital som de flesta andra mindre life science bolag använder..”

http://www.clinescientific.com/news/newsletter-september-2022-a-strong-start-to-the-fall
http://static1.squarespace.com/static/5e1bdfea45243a129ecbe476/t/636dfa1bbc8b9c2214b63c13/1668151843369/Cline_Scientific_Memorandum_2022.pdf
http://www.clinescientific.com/foretradesemission-2022/
http://www.youtube.com/watch?v=ESVTgvJMzGM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ESVTgvJMzGM&feature=youtu.be


 
Läs mer på Biostocks hemsida. http://www.biostock.se/2022/11/cline-scientifics-vd-om-
emissionsplanerna-och-utvecklingen/
 
Cline har nyligen varit med i en artikel av Clines patentjurister Ström & Gulliksson. Artikeln
fördjupar sig i Clines historia av att bygga en stark patentstrategi tillsammans med vårt
långsiktiga patentteam. För Cline finns ett stort värde i att skydda och kommersialisera ny IP,
och därför är det centralt att ha rätt strategi, plan och patentjurister.
 
" Som kund är de oerhört spännande att jobba med, då deras patenterade nanoteknologi
erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter, säger Magnus Berglund som – utöver att
driva själva grundpatentet i mål – även varit involverad i två tillämpningar hittills och som följer
arbete som sker hos bolaget med spänning..”
 
Läs hela artikeln här. http://sg.se/cline-scientific-patenterad-grunduppfinning-banar-vag-for-
fortsatt-framgang/
 
Kom ihåg att prenumerera på våra nyheter och följ oss på Twitter, Facebook och LinkedIn för
mer om företrädesemissionen och andra Cline-uppdateringar. Teamet på Cline ser fram emot
att fortsätta på vår resa tillsammans!
 
Med vänlig hälsning
Team Cline Scientific
 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
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431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika,
patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade
produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART -
en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE - en cancerdiagnostisk produkt för att
förutsäga metastasering.
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