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DBP International AB tillsammans med Bio Vitos Medical Ltd signerar avtal om 

ett vetenskapligt, tekniskt och försäljningsmässigt samarbete med belarusiska 

Academpharm 

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”) har idag ingått ett trepartsavtal med Bio 
Vitos Medical Ltd (”Bio Vitos”) och Academpharm (Republiken Belarus) om ett tekniskt och 
vetenskapligt samarbete. Syftet med avtalet är att Bio Vitos nu får tillgång till marknaderna inom den 
Eurasiska ekonomiska unionen (EaEU) avseende distribution, lansering och försäljning. 

Bio Vitos specialiserar sig på Omega-3-produkter från Nordnorge innehållande vitaminer, mineraler, 
järnsuccinat mm. 

I och med Bio Vitos avtal med Academpharm får nu Bio Vitos tillgång till länderna Belarus, Ryssland, 
Kazakstan, Turkmenistan, Azerbajdzjan samt Armenien, sammantaget marknader med nästintill 200 
miljoner invånare. 

Som tidigare meddelats äger DBP 20 % av Bio Vitos: 

https://mb.cision.com/Main/12720/3440256/1486281.pdf 

Om BioVitos Ltd: BioVitos är ett engelskt bolag, specialiserat på att utveckla kosttillskott baserade på 
högkvalitativ Omega-3-laxolja från Nordnorge. Bio Vitos har även Omega-3-produkter med tillsatt 
cannabisolja (CBD). Bio Vitos är även i förberedelsefasen för att ingå i Danska Lægemiddelstyrelsens 
pilotprogram för medicinsk cannabis. 29,39 % av Bio Vitos ägs av Craven House Capital Plc (”CRV”) 
som är noterat på Londonbörsen AIM:s lista. 

Om Academpharm: Academpharm är ett högteknologiskt belarusiskt läkemedelsföretag för 

produktion och distribution av läkemedelssubstanser och biologiskt aktiva tillsatser av högsta kvalitet. 

Statligt ägda Academpharm är i en fas av dynamisk utveckling med fokus inställd på 

läkemedelsindustrin i Eurasiska ekonomiska unionen (EaEU), Europeiska unionen (EU) samt den 

amerikanska marknaden. https://academpharm.by/en/   
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Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 



 
 
 
 
 
Maila till: info@doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn och Twitter! 
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Information om Double Bond Pharmaceutical International AB 
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av 
cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, 
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat 
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. 
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex. 

 

 


