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PRESSMEDDELANDE  Solna, 19 maj, 2021 
 
 
Eurocine Vaccines adjuvansteknologi Endocine™ utvärderas 
med en vaccinkandidat mot COVID-19 
 

Eurocine Vaccines har tecknat ett så kallat Material Transfer Agreement för 
utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. 
 
Eurocine Vaccines har tecknat ett utvärderingsavtal, ett Material Transfer Agreement, 
med ett innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ 
tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag 
kommer att genomföras för att studera både effekt och säkerhet. 
 
Endocine™ är Eurocine Vaccines egen 
adjuvansplattform baserad på naturliga 
lipidföreningar och formulerad som en 
liposomal dispersion. Tillverkningen av 
bulkadjuvans har etablerats i pilotskala 
under GMP och visat utmärkt säkerhet och 
tolerabilitet i mer än 400 personer efter 
nasal administrering i fem kliniska 
prövningar. 
 
Plattformen Endocine™ har utvärderats 
med flera olika vaccinantigen, både virala 
och bakteriella, och har visat sig vara 
kompatibel med peptider, proteiner, polysackarider, VLP, liksom sönderdelade och 
hela patogener. 
 
Mer information om Endocine™ finns på:  
https://www.eurocine-vaccines.com/the-portfolio/ 
 
Om positiva data erhålls med Endocine™ kan teknologin komma att tillämpas med 
ytterligare vaccinkandidater i samarbetet. 
 
Kontakt 
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson, 
e-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com,  
telefon 070 634 0171  
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Om Eurocine Vaccines 
Eurocine Vaccines, ett utvecklingsbolag i det högaktiva vaccinområdet, överbryggar klyftan mellan 
innovation och marknad. Bolaget verkar i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet. 

Huvudfokus är på att utveckla en bred vaccinportfölj. Genom denna portföljstrategi ges fler innovationer 
möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida 
hävstång. Vaccinerna licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. 

Bolaget har sin egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med 
över 400 deltagare. 

Många internationellt meriterade vaccinspecialister har attraherats till Eurocine Vaccines styrelse. 

Huvudkontoret ligger i Solna. Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market. 
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