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Probi och Ipsen tecknar omfattande distributionssavtal för 
bakteriestammen LP299V

®
, Lactobacillus plantarum 299v 

 
Lund (Sverige) och Paris (Frankrike), 26 april 2016  
 
Ipsen och Probi har tecknat ett licens- och distributionssavtal för 
kommersialisering av Probis patenterade probiotiska stam Lactobacillus 
plantarum 299v (LP299V

®
). Avtalet omfattar 18 länder, primärt inom EU och 

tillväxtmarknader. Probis kliniskt dokumenterade probiotika med patent inom 
mag- och tarmhälsa kommer komplettera Ipsens redan starka produktportfölj inom 
gastroenterologi. Ur Probis perspektiv kan avtalet bli ett av de största avtalen 
hittills och det är av hög strategisk betydelse för båda bolagen.  
 
Probi kommer att leverera LP299

®
 kapslar i bulk och Ipsen kommer att vara ansvarig för packning, 

marknadsföring och försäljning av produkten. LP299V® kapseln kommer att säljas som kosttillskott 
främst på apotek. Lanseringen är planerad till första halvåret 2017, först på den europeiska 
marknaden och därefter på Ipsens övriga nyckelmarknader, såsom Ryssland och Kina efter 
godkännande från de lokala regulatoriska myndigheterna. Avtalet omfattar totalt 18 länder, många 
med hög tillväxtpotential. Avtalet kan komma att kompletteras med ytterligare länder. Produkten 
kommer att marknadsföras under ett av Ipsens starka varumärke, samt Probis varumärke LP299V

®
. 

Marc de Garidel, ordförande och VD för Ipsen, säger: “Ipsen är mycket glada över att etablera 
samarbete på probiotikaområdet tillsammans med ett så välkänt och forskningsfokuserat företag som 
Probi. Partnerskapet är helt i linje med vår strategi att stärka vår portfölj inom gastroenterologi och att 
växa inom probiotika.” Jean Fabre, vice VD Primary Care tillägger: “Detta avtal kommer att bidra till att 

upprätthålla tillväxten för Ipsens Primary Care samt påskynda övergången till OTx1 modellen. 
Produkten är väletablerad i medicinska kretsar och kommer tillsammans med vår expertis stärka 
samarbetet med läkare och farmaceuter i många länder.” 

Peter Nählstedt, VD på Probi, kommenterar avtalet: “Ipsen är en perfekt partner för oss – ett mycket 
väl respekterat läkemedelsföretag med hög tillväxtambition och starka varumärken inom mag- och 
tarmhälsa. LP299V® kommer med hjälp av Ipsens omfattande organisation lanseras i många nya 
länder, vilket kommer att stärka Probis fotavtryck på den globala marknaden. Vi har stora 
förväntningar och ser hög volympotential i avtalet”. 

 

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument.  

 

                                                        
1 OTx: Försäljning både via föreskrivning av läkare och direkt till konsument (Rx/OTC) 



                                                                                                 

 
 

 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83,  
e-post: peter.nahlstedt@probi.se  
Niklas Bjärum, VP Marketing & Sales, Probi, tel +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64,  
e-post: niklas.bjarum@probi.se  
Didier Véron, Senior Vice-Président, Public Affairs and Communication, Ipsen, tel +33 1 58 33 51 16,  
e-mail: didier.veron@ipsen.com  
Brigitte Le Guennec, Corporate External Communication, Ipsen, tel +33 1 58 33 51 17,  
e-mail: brigitte.le.guennec@ipsen.com 
Stéphane Durant des Aulnois, Vice-Président Investor Relations, Ipsen, tel +33 1 58 33 60 09,  
e-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com 

 

OM LP299V®   

Probis kosttillskott innehåller Lactobacillus plantarum 299v, även kallat LP299V
®
, en speciell stam inom arten Lactobaciller som 

upptäcktes av svenska forskare. Probis kosttillskott baserat på LP299V
® 

har starkt kliniskt  stöd för reducering av av IBS 
(Irritable Bowel Syndrome) symptom hos vuxna. IBS är ett vanligt problem som påverkar tjocktarmen. Buksmärtor, kramper, 
uppblåsthet, diarré och/eller förstoppning är vanligt förekommande besvär hos patienterna. Dessa obehagliga tecken och 
symptom orsakar inga permanenta skador på tarmen men kan vara väldigt besvärande i det dagliga livet.  
 

OM PROBI 

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin 
forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för 
konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom 
segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på 
Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 
 

OM IPSEN  

Ipsen är ett globalt bioteknikföretag inom specialistvård med en total försäljning på över €1,4 miljarder 2015. Ipsen säljer mer än 
20 olika läkemedel i över 115 länder, med egen kommersiell närvaro i mer än 30 länder. Ipsens ambition är att bli ledande inom  
specialistsjukvård i utvalda terapiområden. Expertområdet omfattar onkologi, neurovetenskap och endokrinologi (vuxen & 
pediatrisk). Ipsens engagemang inom onkologi exemplifieras av en växande portföljav produkter för förbättrad vård till patienter 
som lider av prostatacancer, urinblåsecancer och neuro-endokrina tumörer. Ipsen har också en betydande närvaro inom 
primärvård. Gruppen arbetar aktivt med att skapa partnerskap. Ipsen F&U är fokuserat på innovativa och differentierade 
teknologiplattformar, peptider och toxiner och är centralt beläget i det ledande centra för bioteknik och life science (Les 
Ulis/Paris-Saclay, France; Slough/Oxford, UK; Cambridge, US). Utgifterna för F&U 2015 uppgick till sammanlagt nära €193 
miljoner. Gruppen har över 4.600 anställda över hela världen. Ipsens aktier säljs som segment A på Euronext Paris (stock code: 
IPN, ISIN code: FR0010259150) och är berättigade till “Service de Règlement Différé” (“SRD”). Gruppen är en del av SBF 120 
index. Ipsen har implementerat ett ”Sponsored Level I American Depositary Receipt program” (ADR), vilket säljs som OTC i 
USA under symbolen IPSEY. För mer information om Ipsen, se  www.ipsen.com. 
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