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Imagine if there was a
vaccine against Alzheimer's disease



Alzinova is developing the first oligomer-specific vaccine
against Alzheimer’s disease
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Swedish biopharma company
Based in Gothenburg. Founded: 2011

High unmet medical need for Alzheimer’s disease

Innovative science and proprietary technology enables 
development of disease-modifying treatments for Alzheimer’s

Nasdaq First North listed as ALZ
Market cap ~45 MSEK. 27 MSEK cash, as of 31st March 2022



2021 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Alzinova

Året i korthet

Året utmärktes av att Alzinova gick in i klinisk utvecklingsfas och påbörjade en så kallad fas 1b-studie med 
det terapeutiska vaccinet, ALZ-101. Detta var en viktig milstolpe och innebär att Alzinova är pionjärer 
inom fältet och första bolag globalt med ett oligomerspecifikt vaccin i klinisk fas.

Händelser i verksamheten under året
• Läkemedelssubstansen för vaccinet, ALZ-101, tillverkades för fas 1b-studien på patienter med 

Alzheimers sjukdom.
• Dokumentationen som krävdes för ansökan om start av fas 1b-studien med läkemedelskandidaten 

ALZ-101 färdigställdes och ansökan skickades i juni in till den finska läkemedelsmyndigheten, Fimea.
• Alzinova erhöll i september godkännande från den finska läkemedelsmyndigheten, Fimea, om att 

inleda den första kliniska studien (fas 1b) med vaccinkandidaten, ALZ-101.
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2021 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Alzinova forts.

Händelser i verksamheten under året, forts.
• Den första patienten rekryterades i oktober till fas 1b-studien med vaccinkandidaten, ALZ-101. 
• Alzinova inledde ett samarbete med klinisk neurokemilaboratorium vid Sahlgrenska i Göteborg 

avseende så kallade biomakörer, vilka används för att spåra förändringar i hjärnan vid Alzheimers 
sjukdom. 

• Alzinovas styrelse utökades med en ny ledamot, Anders Blom.
• Alzinova presenterade prekliniska data kring bolagets Alzheimersubstanser vid Alzheimer’s Association 

International Conference (AAIC). Dessa prekliniska data stödjer den fortsatta utvecklingen av bolagets 
ledande läkemedelskandidat, ALZ-101, samt den monoklonala antikroppen, ALZ-201.

• Data från forskningssamarbetet med Amsterdam University Medical Centers bekräftade den unika 
oligomer-specificiteten och prekliniska effekten av antikroppen, ALZ-201. 

• Alzinova inledde ett samarbete med Alzheimerfonden.
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Händelser i verksamheten under 2022

Första kvartalet 2022
• Alzinova slutförde arbetet med att anpassa antikroppen till människa och valde en huvudkandidat för 

sin monoklonala antikropp, ALZ-201, samt att flera back-up-kandidater med lovande profiler också 
tagits fram.

• Alzinova meddelade att bolaget tillförs cirka 2,8 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av 
serie TO2 2020/2022. 

• Tillverkningsprocessen för den aktiva substansen i ALZ-101 förbättrades vilket möjliggör leverans 
av läkemedel för kliniska fas 2-studier.  En mer robust tillverkningsprocess är lovande för en 
framtida kostnadseffektiv och pålitlig tillverkning.

Händelser efter första kvartalets utgång
• Data and Safety Monitoring Board ("DSMB") slutförde i april en utvärdering av den pågående 

kliniska fas 1b-studien med ALZ-101 och rekommenderade fortsatt genomförande av studie, som 
planerat.
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Alzinova's product pipeline offers combined and complementary 
ways to fight Alzheimer’s Disease

Discovery Pre-clinical Clinical NDA/MAA Next Planned MilestoneCandidates

ALZ-1011) therapeutic 
vaccine

ALZ-2012) monoclonal 
antibody

1) Phase 1b study in patients with Alzheimer’s
2) Pre-clinical development for phase 1b

H2 2023 Topline data 
clinical phase 1b
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TBD “Phase 1 ready” 

New innovative discovery 
projects

H2 2022 Expand our project 
portfolio 
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• ALZ-101 vaccine

− High patient compliance (few booster doses)
− Long-acting
− Preventive treatment possible
− Large potential patient population

ALZ-101 and ALZ-201 represent a potential breakthrough
in Alzheimer's Disease
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• ALZ-201 monoclonal antibody

− Accurate antibody dosing
− Lower doses (vs. non-specific antibody)
− Well tolerated



High unmet medical need for disease-modifying treatments 
of Alzheimer’s disease

• Short-term goal: 
First oligomer-specific clinical trial with a therapeutic 
vaccine in patients by Q3 2021 ✓

• Mid-term goal: 
ALZ-101 “Phase 2 ready” H2 2023
ALZ-201 “Phase 1 ready” TBD

• Long-term goal: 
to provide effective treatment, halting and preventing 
Alzheimer’s

Alzinova’s portfolio offers a potential breakthrough for the treatment 
of Alzheimer’s patients 
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