
CArnegIe PrIvATe BAnkIng  Vintern 2016/2017 INSIKT  15

FYRA FINALISTER / FrAMTIDENS ENTrEPrENÖr

UMEBOLAG MED 
TRANSGEN MUS
INFICURE BIO. affärsidé: Sälja laborativa  tester 

till bolag som utvecklar läkemedel 
mot fibros (ärrvävnad i organ). Har tagit fram en mus som utveck
lar fibros spontant, vilket halverar försökstiderna. önskat  kapital: 
8 miljoner kronor i tre år för fortsatt validering av modellen m.m.

  Berätta om er entre-
prenörsresa. Hur har ni 
kommit dit ni är i dag?
vd sofia mayans: vi är en spin-
off från Umeå universitet. 
när jag var doktorand hos 
Dan Holmberg, i dag vår ord
förande, gjorde vi en trans
gen mus för att studera typ 
1diabetes. Musen visade 
sig få fibros, vilket också var 
intressant, men då det inte 
hade med diabetes att göra, 
var det inte lika självklart hur 
projektet skulle gå vidare.

– Jag disputerade 2008 
och några år senare åkte jag 
till USA för att göra min post
doc. 2013 kom jag hem igen 
och träffade Dan, som före
slog att vi skulle ta vår mus till 
Umeå Biotech Incubator. Där 
pitchade vi idén att den kunde 
användas för att testa effek
ten av läkemedel mot fibros. 
På den vägen är det.

  Vilken är er viktigaste 
milstolpe hittills?

– Helt nyligen slöt vi avtal 
med vår första amerikanska 
kund, ett läkemedelsbolag i 
Boston. Deras forskare hade 

läst vår vetenskapliga publi
kation om fibrosen i vår mus.

  Vad händer härnäst?
– vi söker finansiering för 

att verkligen kunna ta fart. 
Det handlar om att kunna 
jobba heltid i bolaget och 
rekrytera en person för 
marknadsföring och för
säljning samt ytterligare 
laborativ personal för att 
fortsätta validera vår 
mus, så att vi får mer 
data att visa kunder.

  Hur ser 
Inficure Bio ut 
om fem år?

– Då är vi 
ett väletable
rat bolag i 
Umeå. vi är 
tio personer 
och lägger 
mycket fokus 
på försälj
ning och labo
rativt arbete. 
vår modell har 
blivit ett förstahandsval 
för testning av läkemedel 
mot fibros. n

PROGNOSEN  2018 kommer vinsten 
Mkr 2016 2017 2018

Intäkter 5,6 9,5 22,5

Kostnader 6,5 9,7 11,0

Resultat (EBITDA) –0,9 –0,2 11,5

Inficure Bios vd 
Sofia Mayans.

”Helt nyligen slöt vi avtal med vår första 
amerikanska kund, ett läkemedelsbolag i Boston.”


