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Samarbetsavtal med ”Unitechprom” förnyat 
 
Igår	  förnyade	  Double	  Bond	  Pharmaceutical	  och	  Unitechprom	  BSU	  sitt	  samarbetsavtal	  som	  inledningsvis	  
signerades	  2015-‐07-‐16.	  Syftet	  med	  avtalet	  var	  att	  få	  tillgång	  till	  innovativa	  teknologier	  och	  konkurrenskraftig	  
kunskap	  för	  utveckling	  av	  befintliga	  och	  nya	  produkter	  inom	  bolaget.	  Avtalet	  har	  nu	  förlängts	  vilket	  var	  
överenskommet	  och	  signerat	  av	  båda	  part	  under	  ett	  7-‐dagars	  gästbesök	  av	  den	  Vitryska	  delegationen	  sponsrat	  
av	  EU	  projekt	  ”MOST”.	  

”Vi	  samarbetar	  framgångsrikt	  med	  Unitechprom	  i	  drygt	  2	  år	  och	  jag	  är	  glad	  att	  kunna	  konstatera	  att	  samarbetet	  
ständigt	  vidareutvecklas	  och	  fördjupas	  med	  stigande	  hastighet.	  Unitechproms	  insats	  i	  både	  teknologi-‐	  och	  
analytisk	  transfer	  av	  GMP	  tillverkning	  av	  Temodex	  var	  genomförd	  i	  somras	  och	  var	  mycket	  värdefull	  för	  oss”	  –	  
kommenterar	  VD	  Igor	  Lokot.	  

 

Om ”Unitechprom BGU”  

”Unitechprom	  BGU”	  är	  ett	  statligt	  bolag	  vid	  Vitryska	  Riksuniversitetet.	  Unitechprom	  har	  verksamheter	  inom	  
forskning,	  utbildning,	  tillverkning	  och	  kommersialisering	  av	  innovativa	  produkter	  och	  system	  för	  Life	  Science,	  
medicinteknik	  och	  satellitnavigering.	  Läs	  mer	  här:	  http://www.unitehprom.by 

Om EU projekt ”MOST”: 

http://most-‐belarus.eu/en/	  

 
Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com  
 

Denna	  information	  är	  sådan	  information	  som	  Double	  Bond	  Pharmaceutical	  International	  AB	  är	  skyldigt	  att	  offentliggöra	  

enligt	  EU:s	  marknadsmissbruksförordning.	  Informationen	  lämnades,	  genom	  ovanstående	  kontaktpersons	  försorg,	  för	  

offentliggörande	  den	  18	  augusti	  2017. 

____________________________________________________________________ 

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 



	  
	  
	  
	  
	  
Maila till: info@doublebp.com 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter! 

____________________________________________________________________ 

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB 
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av 
cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, 
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat 
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. 
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex. 

 

 


