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För att möta den ökade efterfrågan på fartygsfärg innehållande Selektope® initierar I-Tech ett
utvecklingsprogram med en europeisk tillverkare av aktiva substanser med ambitionen att
knyta an som en storskalig produktionspartner av Selektope® i Europa.
Inom en överenskommen tidshorisont eftersträvar I-Tech och dess potentiella tillverkningspartner att
optimera och anpassa tillverkningsprocessen av Selektope® vid deras befintliga anläggning.
Utvecklingsprogrammet är strategiskt viktigt för I-Tech eftersom det stödjer företagets långsiktiga mål
att ständigt förstärka lönsamheten och leveranskedjan samt maximera leveransförmågan av
Selektope®.
Efter att nyligen förvärvat immateriella rättigheter och teknisk expertis för Selektope®-syntesen från
Cambrex samt utsett en Supply chain och logistics manager, syftar det nya initiativet till att ytterligare
förstärka leveransskedjan i I-Tech.
Selektope® (generiskt: medetomidin), är en organisk, metallfri substans som mycket effektivt
förhindrar påväxt av havstulpaner i marina fartygsfärger. Selektope® ger mycket hög effektivitet vid
mycket låga koncentrationer (0,1% w/w) och med extremt låg utsöndring. Selektope® förhindrar
påväxt av havstulpaner genom att tillfälligt stimulera havstulpan-larvens rörelsemönster vilket gör att
den inte kan fästa på skrov som är behandlade med Selektope. Tester har visat att fartygsfärger
innehållande Selektope® erbjuder ett överlägset skydd, vilket resulterar i lägre vattenmotstånd och
minskad bränsleförbrukning i tillägg till minskade underhållskostnader.
"I-Tech har under de senaste åren framgångsrikt skalat upp produktionen av sin unika teknologi där vi
gått från en produktion av enstaka kilon till en robust tillverkning som producerar i tonskala. Eftersom
kundbehovet fortsätter att öka är det viktigt för I-Tech att utveckla redundans samt konkurrenskraft i
tillverkningen. Utvärderingen av en ny leverantör för Selektope är ett led i vårt långsiktiga mål för att
växa och möta den ökade efterfrågan på alla viktiga marknader " kommenterar Philip Chaabane, VD
på I-Tech
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Om I-Tech AB (publ)
I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar
marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka
motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och
underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera
världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North
med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se
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