
Pressmeddelande 
2021-12-17 
 
 

 
 

Fåhraeus Startup & Growth AB   ½  Stortorget 1  ½  222 21 Lund 

Fåhraeus Startup & Growth AB investerar i Oncorena - vars läkemedelskandidat 
har potential att revolutionera behandling av avancerad njurcancer 
 
Fåhraeus Startup & Growth AB, Linc och HealthCap investerar gemensamt 66 miljoner kronor i 
läkemedelsbolaget Oncorena AB:s verksamhet och kliniska fas I/II studie av 
läkemedelskandidaten orellanin för behandling av avancerad njurcancer. I det fall den initiala 
delen av den kliniska studien ger positiva resultat har parterna för avsikt att finansiera den 
andra delen av studien med ytterligare 94 miljoner kronor.  
 
Investeringen görs på en pre-money värdering om 120 miljoner kronor. Förutsatt att båda 
finansieringarna genomförs uppgår Fåhraeus Startup & Growth totala investering till 40 miljoner. 
 
”Vi ser att Oncorenas läkemedelskandidat orellanin har potential att revolutionera behandling av 
avancerad njurcancer. För patienter med metastaserad njurcancer är prognosen mycket dålig idag 
och cancern anses obotlig med en medianöverlevnad på mindre än två år. Oncorena har ett team i 
världsklass och har visat lovande resultat i prekliniska studier. Vi ser fram emot att stötta dem genom 
de kommande kliniska studierna”, säger Linus Wiebe, Partner på Fåhraeus Startup & Growth. 
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Om Oncorena 
 
 
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar en 
potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer. Behandlingen är baserad 
på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny 
Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och GU 
Ventures vid Göteborgs universitet och är nu huvudsakligen finansierat av investmentbolagen 
HealthCap, Linc AB (publ), Fåhraeus Startup and Growth AB samt bioteknikbolaget AQILION AB. För 
mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com 
 
Om Fåhraeus Startup & Growth AB 
 
 
Fåhraeus Startup and Growth Fund är en riskkapitalfond startad av Christer Fåhraeus och Emanuel 
Eriksson år 2021. Vi investerar i Life science- och techbolag med banbrytande innovativa lösningar. 
Vår utgångspunkt är att varje investering börjar med människorna bakom företaget. För att kunna 
förverkliga ett bolags verkliga potential krävs en dedikerad och skärpt ledningsgrupp. Vi arbetar 
tillsammans med grundarna, ledningen och styrelsen för att realisera den inneboende potential som 
finns i företaget. Vi är en aktiv ägare med ett brett industriellt nätverk för att stödja portföljbolagen. 
 
Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson förvaltar fonden tillsammans med Linus Wiebe. För mer 
information, besök Fåhraeus Startup and Growth Funds hemsida www.fsgfond.com. 
 
 

 


