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Recipharm inleder partnerskap med Hadasit och erbjuder kombinerade 
kemiska och kliniska tjänster 

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm har ingått ett 
partnerskap med Hadasit Medical Research Services and Development i syfte att erbjuda 
kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster.   

Hadasit är baserat i Israel och är ett helägt dotterbolag till Hadassah Medical Organisation (HMO). 
De erbjuder olika forsknings-, utvecklings- och konsulttjänster till kunder i framför allt 
Mellanöstern.   

Med sin unika tillgång till HMOs specialiserade kliniker och forskare erbjuder företaget kliniskt 
inriktade FoU-tjänster som hjälper kunder redan under den tidiga prekliniska utvecklingsfasen. På 
så sätt sparar de värdefull tid och pengar.  

Samarbetet är en del i planen för hur Recipharms anläggning i Israel ska växa på marknaden och 
kunna erbjuda integrerade och kundanpassade tjänster under den kliniska utvecklingen av ett 
läkemedel. 

Dr. Sylvia Kachalsky, chef för Recipharms anläggning i Israel kommenterar: ”Att utveckla ett 
läkemedel handlar om kemiska, biologiska och kliniska specialistkunskaper. Vårt partnerskap med 
Hadasit innebär att vi kan erbjuda de här tjänsterna på ett effektivare sätt och bättre hantera 
projekt, genom hela utvecklingsfasen. 

Recipharm etablerade sig i Israel 2015 och sedan dess har företaget växt. Idag har bolaget mer än 
50 kunder, främst i Israel och i USA. 

Dr. Kachalsky fortsätter: ”Vårt samarbete kommer att stärka verksamhetstillväxten i Israel och ge 
Recipharm tillgång till majoriteten av de kliniska studier som görs i landet. Det finns en betydande 
tillväxtpotential med fler än 800 bioteknikföretag i Israel, vilka blir både större och fler till antalet.” 

”Genom att samarbeta med ett av de mest välrenommerade sjukhusen i regionen och dess 
kommersiella organisation arbetar vi mot vårt mål att bli det mest betrodda CDMO-företaget i 
regionen.”  

Hadasit bidrar med ett antal specialisttjänster i samarbetet, inklusive in vitro-analys i olika 
modeller, tillgång till analys av humanprover, in vivo-modeller för flera sjukdomar, expertkunskap 
kring olika medicinska indikationer och genomförande av kliniska studier i alla faser.  

Dr. Tamar Raz, VD hos Hadasit säger: ”Genom partnerskapet kommer vi att kunna erbjuda en 
kombinerad tjänst för syntes och analys av olika substanser. Samarbetet med Recipharm ger vårt 
team insikt i våra läkemedelsmolekylers egenskaper, inklusive utmaningar kring syntes och 
läkemedelskemi. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap som gynnar båda parter och som i 
slutändan kommer att hjälpa båda företagen att skapa tillväxt för och stärka läkemedelsindustrin i 
Israel.”  

Recipharm ställer ut på den 17:e BIOMED 2018 Conference and Exhibition i Tel Aviv i Israel, den 
15 –17 maj 2018. Besök teamet i monter 2. 
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Kontaktinformation 
Sylvia Kachalsky, Platschef, epost: sylvia.kachalsky@recipharm.com, telefon: +972 544 785 711, eller 
infohadasit@hadassah.org.il, +972 2 677 8757  

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com,  
+44 191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr,  Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: 
/ramarketing 

 

Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 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 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA 
med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.  

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com. 

 

Om Hadasit 
Läs mer på www.hadasit.org. 
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