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Gedea Biotech får bidrag för accelererad utveckling
Det går bra för det nybildade bolaget Gedea Biotech AB. Under årets första månader har bolaget,
som ännu befinner sig i ett tidigt skede, fått in nästan en miljon kronor i bidrag. Nu väntar fortsatt
utveckling och därefter kliniska studier och bolagets förväntning är att kunna ha en effektiv och
säker behandling mot vaginala svampinfektioner tillgänglig på marknaden inom något år.
I Vinnovas nya satsning Innovativa startups, som finansierar unga företag med innovativa och
internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, var Gedea Biotech ett av de utvalda företagen som
beviljades 300 000 kr. Ytterligare knappt 300 000 kronor har kommit in via programmet VFT, Verifiering
för tillväxt, som Vinnova förmedlar via LU Holding AB. Dessutom har Gedea Biotech beviljats 300 000
kronor i Acceleratorstöd från Innovationskontor Syd för att projektet ska kunna ta avgörande steg
närmare marknaden.
Som pricken över i stod projektet också nyligen som segrare i tävlingen Lunds universitets och
Sparbanksstiftelsen Finns pris för Framtidens Innovationer, och fick ta emot ära och 75 000 kronor.
Gedea Biotech utvecklar en ny behandlingsmetod mot vaginala svampinfektioner. Bakom idén ligger
flera års grundforskning där en tvärvetenskaplig forskargrupp identifierat en substans som är mycket
effektiv mot de vanligaste svamparterna. Substansen är naturligt förekommande hos människan och
dessutom godkänd som livsmedelstillsats, vilket ger stora förhoppningar om en effektiv och säker
behandling som inte ger upphov till antibiotikaresistens.
Bolaget är grundat av Ulf Ellervik och Sophie Manner, båda kemister vid LTH, Lunds universitet, Helena
Strevens, specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid
Medicinska fakulteten, Lunds universitet, samt Olov Sterner, kemist vid Naturvetenskapliga fakulteten.
Lunds universitets holdingbolag LU Holding är delägare.
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Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri, säker och effektiv behandling mot vaginal
svampinfektion. Gedea Biotechs substans, GA101, är en naturlig produkt som alltid varit del av vår
omgivning. Den verkar genom en ny mekanism som inte dödar svampen, utan istället förhindrar
utveckling av biofilm och därmed förhindrar svampen från att etableras och infektera vagina.
GA101 formuleras nu till en lokal behandling av vaginal svampinfektion.
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