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Fåhraeus Startup & Growth AB investerar i Melius Pharmas fas IIa 
studie (proof of concept) för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) 
 
Fåhraeus Startup & Growth AB och Linc investerar gemensamt 18 miljoner 
kronor i läkemedelsbolaget Melius Pharma AB:s verksamhet och kliniska fas IIa studie av 
läkemedelskandidaten ME-015 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). I det fall den 
initiala delen av projektet ger positivt utfall har parterna för avsikt att investera ytterligare 22 
miljoner kronor för att slutföra studien. 
 
Investeringen görs på en pre-money värdering om 28 miljoner kronor. Förutsatt att båda 
finansieringarna genomförs uppgår Fåhraeus Startup & Growth totala investering till 18 miljoner. 
Christer Fåhraeus går i samband med nyemissionen in styrelsen för bolaget.  
 
Idiopatisk lungfibros, IPF, är en ovanlig sjukdom som gör att ärrvävnad bildas i lungorna, med 
medföljande minskning av lungvolymen. De vanligaste symptomen är kronisk hosta samt 
andningsbesvär med stora negativa livskvalitetsimplikationer. 
 
”Melius Pharmas läkemedelskandidat för behandling av interstitiell lungsjukdom 
har potential att hjälpa en stor patientgrupp som lider av kronisk hosta med minskad livskvalitén till 
följd. Bolaget har över 20 års kliniskt användande samt explorativa effektdata från kliniska såväl som 
prekliniska studier. Detta i kombination med ett starkt team reducerar utvecklingsriskerna i projektet 
som har en stor kommersiell potential. Vi tillsammans med övriga ägare ser fram emot att stötta 
bolaget i kommande utvecklingsfas” säger Christer Fåhraeus, Partner på Fåhraeus Startup & Growth. 
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Om Melius Pharma 
 
 
Melius Pharma AB är ett läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av nya behandlingar för 
interstitiella lungsjukdomar. Melius Pharmas huvudprojekt för indikationen kronisk hosta i idiopatisk 
lungfibros påbörjar under våren en fas 2 studie. Kronisk hosta är ett allvarligt symptom som påverkar 
livskvalitén mycket negativt hos patienter som lider av idiopatisk lungfibros. Det saknas idag 
behandling av kronisk hosta för dessa patienter som har en medianöverlevnad efter diagnos på 3–5 
år. 
 
För mer information, besök Melius Pharmas hemsida www.meliuspharma.com. 
 
Om Fåhraeus Startup & Growth AB 
 
 
Fåhraeus Startup & Growth (FSG) 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 FSGs hemsida www.fsgfond.com. 
 
 

 


