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Recipharm sluter samarbetsavtal med läkemedelsföretaget Follicum 

Recipharm meddelar idag att man slutit ett samarbetsavtal med Follicum AB inför en klinisk 

prövning för läkemedelskandidaten FOL-005. 

Recipharm har fått uppdraget att formulera och producera den produkt som ska användas i den 

kliniska prövningen. I uppdraget ingår att utveckla och validera de analysmetoder som krävs.  

”Förberedelserna inför den kliniska studien är i full gång och vi har nu etablerat samarbete med 

partners som vi känner oss trygga med. Recipharm är framgångsrika inom sitt område och har ett 

gediget track record. Vi ser fram emot den färdiga produkten som beräknas vara klar i slutet av 

året, till starten av den kliniska studien”, säger Jan Alenfall VD Follicum. 

”Vi har lång erfarenhet av framtagande av läkemedel för klinisk prövning är mycket glada över att 

kunna bidra till utvecklingen av denna produkt” säger Maria Lundberg, VD för Recipharm i Solna. 

Kontaktinformation 
Maria Lundberg, VD Recipharm Pharmaceutical Development, maria.lundberg@recipharm.com,  
08-602 52 73 
Jan Alenfall, VD Follicum AB, 046- 19 21 97, info@follicum.com 

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 

Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar, utveckling av API:er samt  farmaceutisk 
produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora 
läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3  miljarder SEK och har utvecklings- 
och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med 
huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.   
 
För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com. 

Om Follicum 
Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat 
och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och 
intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik 
fas I/IIa-studie. 

För mer information, besök www.follicum.com  
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