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EQL tar över rättigheter till Kaliumklorid i Danmark och
Norge
24 november 2017 meddelade EQL att ett licensavtal ingåtts med ett ledande generikaföretag för
licensen av EQLs produkt Kaliumklorid i Danmark, Norge och Finland. Avtalet löpte på tre år och
anledningen för ut-licensieringen av Kaliumklorid var primärt att EQL vid den tidpunkten inte var villiga
att binda så mycket kapital i lager som en lansering av Kaliumklorid i dessa marknader krävde.
Licensavtalet var uppbyggt så att EQL erhöll en del av vinsten från försäljningen av produkten.
När avtalstiden löpte ut tidigare i år valde EQL att förlänga avtalet för Finland, men ta tillbaka
rättigheterna för Danmark och Norge. Det innebär att Kaliumklorid EQL Pharma 750mg depåtabletter
för behandling av kaliumbrist, som EQL sedan tidigare erbjuder i Sverige, under innevarande kvartal
kommer att börja säljas även i Danmark. Försäljning i Norge har inte skett under licensperioden och
EQL utvärderar nu den marknaden för lansering av produkten.
Marknaden i Danmark omsätter ca 77mDKK per år och har förutom EQL ytterligare två aktiva
leverantörer.
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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 mer än 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 har 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.

