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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 uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad 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, inklusive sjukhusprodukter, i 
Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund 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 och Asien. 
 

EQL blir nordiskt ombud åt Qilu Pharmaceuticals   
  

Qilu Pharmaceuticals (Qilu) har idag fått Gefitinib Qilu tablett 250mg godkänt i Norge och 
produkten väntas inom kort godkännas även i Danmark och Sverige. Gefitinib Qilu är den första 
av för närvarande sju läkemedel där EQL kommer att agera ombud åt Qilu i Norden. Som ombud 
köper, lagerhåller och säljer EQL Qilus läkemedel i Norden. Registrering av läkemedlen görs 
däremot av Qilu och de äger alla rättigheter och har alla skyldigheter en registrering för med sig 
gentemot myndigheter.  

Qilu Pharmaceuticals är ett ledande kinesiskt läkemedelsföretag med åtta 
produktionsanläggningar, mer än 15,000 anställda och över 200 produkter i sitt sortiment.  

Gefitinib Qilu är en s k proteinkinashämmare vilken används vid behandling av icke småcellig 
lungcancer. Den totala marknaden i Sverige, Danmark och Norge uppgår till ca 10mkr med fem 
aktiva konkurrenter. I Sverige är Gefitinib ett öppenvårdsläkemedel medan det i Danmark och 
Norge säljs i slutenvården via offentlig upphandling. Gefitinib Qilu förväntas lanseras i EQLs 
tredje finansiella kvartal 2021/22.   

I praktiken ingår Gefitinib Qilu i EQL Pharmas sortiment som vilken annan produkt som helst 
och Qilu sortimentets försäljning och vinst kommer inte att särredovisas i kommande 
rapporter. 

 

  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
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Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com 
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