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Pressmeddelande 8 januari 2016 
 

Recipharm utser ny General Manager för det nya dotterbolaget i 
Kaysersberg, Frankrike 
 
Recipharm, ledande företag inom kontraktsbaserad utveckling och tillverkning av läkemedel, har 
utsett Yves Buelens till General Manager för det nya, helägda dotterbolaget Kaysersberg 
Pharmaceuticals SAS. 
 
Yves Buelens har en masterexamen i farmaceutiska vetenskaper från universitetet i Bryssel och en 
specialistutbildning som industrifarmaceut. Han har haft en rad olika befattningar i 
läkemedelsbranschen och i europeiska företag inriktade på kontraktstillverkning. Yves har varit 
platschef i Kaysersberg sedan 2014. 
 
Recipharms koncernchef Thomas Eldered kommenterar utnämningen: ”Yves Buelens breda 
erfarenheter från vår bransch utgör ett värdefullt tillskott. Jag är säker på att han tillsammans med 
sina medarbetare kommer att på ett betydande sätt bidra till Recipharms utveckling, inte minst vad 
gäller den för Recipharm nya teknologin Blow Fill Seal”. 
 
Yves Buelens: ”Jag ser mycket fram emot att få bidra till koncernens utveckling. Jag bedömer att 
det är en miljö som kan hjälpa anläggningen i Kaysersberg att växa. Långtidskontraktet med Alcon 
och vår dokumenterat höga kvalitet ger oss en utmärkt plattform för nya affärsmöjligheter och nya 
kunder. Entreprenörsandan i Recipharm tillsammans med den höga tekniska kompetensen hos 
våra medarbetare i Alsace ger oss goda framtidsmöjligheter.” 
 
 
 
Mer information finns på www.recipharm.com. Du kan också kontakta Thomas Eldered, CEO, 
thomas.eldered@recipharm.com, +46 8 602 52 10 eller Yves Buelens, General Manager, 
yves.buelens@recipharm.com, +33 3 8978 7601. 
 
För mediafrågor hänvisas till Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications: 
t.jervis@defacto.com respektive a.heeley@defacto.com, +44 207 861 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 3,4 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 Kaysersberg Pharmaceuticals SAS 
Kaysersberg Pharmaceuticals har cirka 260 anställda.  Företaget och produktionsanläggningen i Alsace, 
Frankrike, förvärvades av Recipharm den 31 december 2015. Ägare från 1984 var Alcon, den näst största 
divisionen inom Novartis. Den avancerade fabriken är specialiserad på Blow Fill Seal/Form Fill Seal-teknnologi 
och uppfyller cGMP-kraven med tillstånd från FDA, EU och ANVISA. Totalytan ligger på 25 000 kvadratmeter, 
varav tillverkningen upptar 7 000 kvadratmeter med 7 produktionslinjer och 10 förpackningslinjer. 
Tillverkningen avser endospipetter och omfattar en avancerad aseptisk process för förpackning av steril lösning 
i plastbehållare. 
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