
 

 
PRESSMEDDELANDE              8 september 2015 

Recipharm tecknar avtal med LobSor Pharmaceuticals om tillverkning av 
LECIGON™, ett läkemedel för behandling av långt framskriden Parkinsons 
sjukdom 

Recipharm och LobSor Pharmaceuticals, ett företag i Uppsala inriktat på utvecklingen av innovativa 
system för behandling av långt framskriden Parkinsons sjukdom, tillkännager idag att de tecknat 
avtal om tillverkning av LECIGON™.  

Avtalet innebär att Recipharm får den exklusiva rätten att tillverka läkemedlet under de tre första 
åren.  Recipharms del av utvecklingskostnaderna kommer att kompenseras via tillverkningspriset 
upp till en viss volym, när den kommersiella produktionen av LECIGON inletts. 

Avtalet är en uppföljning av det samarbete som etablerats mellan företagen för utveckling och 
tillverkning av läkemedlet inför den nyss avslutade kliniska studien.  

Carl-Johan Spak, EVP Development & Technology, Recipharm, kommenterar avtalet: ”Vi är enormt 
glada över att ha förstärkt vårt samarbete med LobSor Pharmaceuticals och tecknat avtal om den 
fortsatta kommersiella produktionen av LECIGON, inte minst med tanke på att den här nya, 
innovativa medicinen verkligen kan göra skillnad för patienter med Parkinsons sjukdom. ” 

Roger Bolsöy, VD för LobSor Pharmaceuticals, säger: ”Det är ett välkänt faktum att utvecklingen 
av nya läkemedel kräver mycket kapital och kan vara besvärligt för mindre bolag. Recipharm är en 
av våra viktigaste strategiska samarbetspartners i arbetet med att utveckla vårt första läkemedel, 
och tillsammans med Recipharm har vi kunnat ta fram en kreativ modell som säkrar LECIGON-
projektets fortsatta utveckling. Jag imponeras av att ett så stort bolag som Recipharm har kunnat 
uppvisa det entreprenörskap och den flexibilitet som krävs för att underlätta utvecklingen av ett 
företag under dess första tid”. 

 

Kontaktinformation 
Carl-Johan Spak, EVP Development & Technology Recipharm, carl-johan.spak@recipharm.com, 
+46 8 602 53 13  

Roger Bolsöy, VD LobSor Pharmaceuticals, Roger.bolsoy@LSMgroup.se, +46 72 222 44 08  

För mediaförfrågningar, kontakta Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications:  
E-mail: t.jervis@defacto.com eller a.heeley@defacto.com 
Telefon +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 och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och 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 (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.  

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

Om LobSor Pharmaceuticals 
LobSor Pharmaceuticals är ett privat bolag som ägs av LobSor Holding AB och är verksamt i Uppsala. 
Grundarna och huvudägarna, Roger Bolsöy och Ulf Rosén, har många års erfarenhet av att utveckla, 
marknadsföra och sälja läkemedel och medicinsk utrustning, med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom. 
Bolagets första produkt – LECIGON – har utvecklats i nära samarbete med Recipharm, TFS International och 
internationellt erkända kliniska specialister och med ett aktivt stöd från investerarna. 
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