
 

 
Recipharm AB (publ) │ Org. nr 556498-8425 

Adress Box 603, SE-101 32 Stockholm, Sverige│ Telefon +46 8 602 52 00  
www.recipharm.com 

 
 

PRESSMEDDELANDE                                19 oktober 2018        
 
 
       
Recipharm behåller tillverkningsverksamheten i Höganäs 

Recipharm tillkännager idag att företaget behåller verksamheten vid anläggningen i Höganäs, som 
tidigare meddelats planerades att avvecklas. 

Under förra året meddelade Recipharm avsikten att avsluta företagets engagemang i Höganäs och 
att olika alternativ för anläggningen utvärderades, inklusive en försäljning. Under den senaste tiden 
har nya kunder aktivt kontaktat Recipharm och efterfrågan i Höganäs har ökat. Följaktligen ändrar 
nu företaget beslutet om avveckling. 

Nyligen tecknades ett viktigt kontrakt med ett stort europeiskt läkemedelsföretag som omfattar 
utveckling och lansering av en ny produkt. Recipharm förväntar sig att dagens besked om fortsatt 
verksamhet underlättar slutförandet av kontrakt med ytterligare kunder, samt även ger möjlighet 
att fördjupa relationerna med befintliga kunder. 

Recipharms verksamhet i Höganäs sysselsätter cirka 45 personer och är specialiserad på fyllning av 
dospåsar och stickpack, främst för pulver och granulat. 

Thomas Eldered, VD för Recipharm, säger: "Beslutet att stanna i Höganäs är en följd av den ökade 
efterfrågan av den teknologi och kapacitet anläggningen erbjuder. Detta är något oväntat men vi 
är naturligtvis glada att se nya kunder komma till Höganäs och att vi därmed även kan fortsätta 
leverera till befintliga kunder." 

"Vi förväntar oss att se volymtillväxt redan 2019 och det gör det möjligt för Recipharm att fortsätta 
erbjuda en omfattande och konkurrenskraftig tillverkningskapacitet för pulver och granulat. Våra 
kompetenta medarbetare har visat en hög grad av engagemang under denna period och jag är 
glad att de får möjlighet att fortsätta sin anställning hos oss.” 

Beslutet att behålla verksamheten leder till återförda reservationer för stängningskostnader. Detta 
kommer att ge en mindre engångsinkomst som redovisas i resultatet för Q3 2018. 

 
 

Kontaktinformation  
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10 
Tobias Hägglöv, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00  
 

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 10:00. 
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 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 6,0 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. 
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