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Press release     3 juli 2014 
 
Recipharm och Pharmanest inleder samarbete om kommersiell tillverkning 
och leverans av SHACT   
 
Recipharm Karlskoga AB, specialiserat på tillverkning av halvfasta beredningsformer, och 
Pharmanest AB, ett Stockholmsbaserat läkemedelsföretag specialiserat på utveckling av produkter 
för lokalbedövning inom obstetrik och gynekologi, har slutit ett nytt läkemedelstillverkningsavtal 
för SHACT.  
 
Varje år upplever miljontals kvinnor runt om i världen smärta och obehag under spiralinsättning. 
Det finns få behandlingsalternativ med bevisad effekt och säkerhet för dessa kvinnor. SHACT är en 
produkt baserad på en innovativ formulering av lidokain, ett välkänt anestetikum, och en 
applikator som utvecklats av Pharmanest för förenklad administrering i livmoderhalsen och 
livmodern. SHACT har i en klinisk fas II-studie visat övertygande effektdata som lokalanestetikum i 
samband med spiralinsättning, och nyligen rapporterades även positiva data från en studie i 
hysteroskopi. 
 
Recipharm och Pharmanest  har uppnått en milstolpe i det pågående samarbetet och Pharmanest 
förbereder nu sin läkemedelskandidat SHACT för lansering. De båda bolagen har dessutom slutit 
ett långsiktigt avtal om kommersiell tillverkning och exakt datum för produktlanseringen meddelas 
längre fram. Bolagen kommer att gemensamt tillhandahålla SHACT på de marknader som 
Pharmanest väljer ut för leverans och försäljning av sin första läkemedelsprodukt.   
 
Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm i Karlskoga: ”Jag ser verkligen fram emot att 
följa introduktionen av denna produkt på olika marknader. Jag är övertygad om att den kommer 
att göra stor skillnad för patienterna.” 
 
Gunilla Lundmark, VD i Pharmanest: ”Det är mycket glädjande att Pharmanest och Recipharm har 
inlett detta nya samarbete efter den hittills så framgångsrika produktutvecklingen. Mot bakgrund 
av starka kliniska data är vi nu beredda att snabbt ta steget till kommersialisering. Vi ser fram 
emot ett nära samarbete med Recipharm kring den kommersiella tillverkningen av produkten och, 
inte minst att få använda våra samlade kunskaper och resurser för att marknadsföra 
läkemedelsprodukten på nyckelmarknader.”   
   
 
För mer information, kontakta: 
Ingela Palmkvist, General Manager Recipharm Karlskoga AB 
E-post: ingela.palmkvist@recipharm.com, telefon: +46 (0)8 602 52 00 
 
Gunilla Lundmark, CEO Pharmanest AB 
E-post: gunilla.lundmark@pharmanest.se, telefon: +46 (0)709 749 057 
 
 
För mediaförfrågningar, kontakta Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications 
E-mail:t.jervis@defacto.com eller a.heeley@defacto.com 
Tel: +44 (0) 207 861 3019/3043 
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) 
inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder 
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och 
farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter 
åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 
miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, 
Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie 
(RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 
 
För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com. 

 
Om Pharmanest AB 
Pharmanest är ett Stockholmsbaserat läkemedelsföretag specialiserat inom utveckling av produkter 
för lokalbedövning i gynekologi och obstetrik. För mer information, vänligen besök 
www.pharmanest.se. 
 
Om SHACT 
SHACT är en 4% lidokain-formulering utvecklad av Pharmanest och som är patentsökt globalt. 
SHACT administreras topikalt i livmoderhalsen och livmodern med en applikator utvecklad av 
Pharmanest. SHACT är termoreversibel och blir en gel vid kroppstemperatur, vilket minimerar 
läckage från applikationsstället. SHACT har en snabbt insättande effekt och är lätt att applicera för 
vårdpersonal. 
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