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EQL Pharma AB (publ) i korthet 
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med 
originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 17 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från 
originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika 
för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin 
verksamhet i Lund, sysselsätter 10 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande 
utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina. 

 

Glucosparc (metformin) Godkänt  
 

Läkemedlet Glucosparc depåtablett 500mg, 750mg och 1000mg, har blivit godkänt för försäljning 
i Sverige av Läkemedelsverket.  

Glucosparc är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla typ-2 diabetes hos 
vuxna där enbart motion och diet inte räcker till för att kontrollera blodsockernivåerna. 
Glucosparc kan användas ensamt eller kombineras med andra läkemedel som sänker 
blodsockret.  

Glucosparc innehåller metformin, ett ämne som ökar effekten av kroppseget insulin, som i sin 
tur behövs för att kroppens celler ska kunna få energi från glukos, det socker som tas upp från 
föda och som cirkuleras via blodkärl till kroppens celler. Läkemedel som innehåller metformin 
har funnits godkänt i Sverige sedan 1965 men Glucosparc kan bli först med att tillhandahålla 
det i form av en depåtablett. Depåtabletter med metformin har länge funnits tillgängligt i 
Europa och globalt, men i Norden enbart i Finland. 

Depåtabletter som Glucosparc löses upp gradvis under en längre tid jämfört med vanliga 
tabletter som snabbt löses upp och absorberas av kroppen. För vissa patienter kan den snabba 
absorptionen leda till biverkningar och då kan en depåtablett vara ett bättre val.  

Produkten förväntas lanseras under EQL Pharmas tredje finansiella kvartal, 2021/22. 
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