
 
 
 

 
Om Karessa Pharma Holding AB 
Karessa Pharma Holding AB utvecklar och kommersialiserar nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion. 
Karessas koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl 
beprövade aktiva substanser. Kombinationen möjliggör läkemedel med både direkt och pålitlig effekt. Karessas aktie 
är listad på Nasdaq First North. www.karessa.se 
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Karessa ingår samarbete med Pharma Consulting Group 
inför kommande registreringsstudie 
 
Karessa har ingått samarbetsavtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting Group. 
Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det fortsatta arbetet med att utveckla 
nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion. 
 
Karessa arbetar för närvarande med två projekt inom terapiområdet erektil dysfunktion. Båda projekten 
befinner sig i preklinisk fas och rör Karessas unika och patenterade drug delivery-plattform i 
kombination med sildenafil och tadalafil, de aktiva substanser som i tablettform återfinns i Viagra 
respektive Cialis. 
 
Det nu ingångna avtalet innebär att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och 
registrering av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug delivery-plattformen i kombination med 
den aktiva substansen sildenafil. 
 
”Det arbete vi nu planerar att göra tillsammans med PCG utgör viktiga milstolpar i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Pharma Consulting Group matchar här våra behov väldigt väl. Genom samarbetet 
får vi tillgång till en kompetent partner med stor erfarenhet av läkemedelsutveckling och det regelverk 
det är kringgärdat av. Med närvaro i Sverige, Kina, Indien och Japan har PCG även kapacitet att bistå oss 
på en global marknad”, säger Torbjörn Kemper, VD för Karessa i en kommentar. 
 
”Vi ser mycket fram emot över att arbeta med ett nytt, innovativt svenskt företag. Karessas drug 
delivery-film öppnar upp en ny metod för läkemedelstillförsel som är väldigt spännande”. Vi tror och 
hoppas att vår kompetens, erfarenhet och processverktyg kommer att vara till stor nytta”, säger Andy 
Babington, VD på Pharma Consulting Group 
 
Snabb och pålitlig effekt  
Karessas läkemedel kommer inte tas i tablettform, utan distribueras istället direkt ut i blodomloppet via 
en film som diskret fästs vid munslemhinnan. Därigenom skapas en snabbare och avsevärt mer pålitlig 
effekt än dagens tablettalternativ.  
 
En mångmiljardmarknad 
Erektil dysfunktion, dvs. en oförmåga att få och behålla tillräcklig erektion för att framgångsrikt kunna 
genomföra sexuell aktivitet, drabbar nästan hälften av alla män över 40 år. Marknaden uppgår globalt 
till cirka 4,3 miljarder dollar.  
 
För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:  
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