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PRESSMEDDELANDE       17 oktober 2016 

 

 

Recipharm öppnar nytt GLP-laboratorium i Sverige  

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), 
tillkännager att man kommer investera 5 miljoner kronor i ett nytt GLP-kompatibelt (Good 
Laboratory Practice) bioanalyslaboratorium på sin utvecklingsanläggning i Uppsala. Orsaken är 
växande kundefterfrågan.  

Investeringen avser ett nytt GLP-laboratorium på 500 kvadratmeter – med invigning i november 
2016 – som kommer att bli det största av sitt slag i Norden.  

Recipharms utvecklingsteam i Uppsala specialiserar sig på läkemedelskemi och erbjuder syntetiska 
och analytiska prekliniska utvecklingstjänster för utvecklingsbolag som genomför kliniska studier 
av sina produkter. 

Tack vare det nya laboratoriet kommer Recipharm att väsentligt utöka sin kapacitet, till mer än 
10 000 plasmaprover i veckan.  

I en kommentar till satsningen säger Fredrik Lehmann, General Manager på Recipharm 
Development i Uppsala: ”Det här är en strategisk investering för Recipharm, eftersom behovet av 
GLP-kompatibla bioanalyslaboratorier i Norden växer. 

Bioanalys kräver specialistexpertis, och det kan vara kostsamt att ta fram de resurser som behövs. 
Detta utgör ett hinder för många företag som erbjuder kontraktstjänster. Sedan vi först inledde ett 
samarbete med en extern partner kan vi nu gå vidare och uppfylla behovet av bioanalys med en 
egen anläggning”.  

”Det nya labbet kommer kraftigt att förstärka vår kapacitet, så att vi kan fortsätta skaffa oss fler 
kunder i Europa och utöka antalet specialister”, tillägger Fredrik. 

I samband med investeringen i ett nytt laboratorium planerar Recipharm Development i Uppsala 
att rekrytera flera disputerade kemister de kommande månaderna och räknar med att fördubbla 
antalet medarbetare – som idag är 35 – under de närmaste åren. 

 

Kontaktinformation  
Fredrik Lehmann, General Manager, fredrik.lehmann@recipharm.com, +46 73 354 12 39 
Carl-Johan Spak, Executive Vice President Global Technologies, carl-johan.spak@recipharm.com,  
+46 8 602 53 13 

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,  
+44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: 
/ramarketing 
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. 
Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre 
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA 
med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com 

http://www.recipharm.com/
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