Enorama Pharma kommer att svara på Läkemedelsverkets
kompletteringsfrågor drygt fyra veckor före utsatt tid
Enorama Pharma AB meddelar att återkoppling på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak – kommer att lämnas in
senast 29 mars 2019, drygt fyra veckor före utsatt tid.
Den 29 januari 2019 meddelade Läkemedelsverket att deras bedömning var att ingen av Bolagets
kompletteringar klassificeras som ”major objections” och sista dag för att återkomma med begärda
kompletteringar blir 29 april 2019.
”Det är mycket positivt att vi kan inkomma med kompletteringarna i så god tid, det ger oss bättre
tidsmarginaler i vår pågående registreringsansökan. Det har varit ett metodiskt arbete där vi har utvärderat
frågeställningarna från Läkemedelsverket och inhämtat information från våra underleverantörer för att
komplettera vår ansökan enligt myndighetens krav. Baserat på vår utvärdering, bedömer vi att kunna
lämna in våra svar till Läkemedelsverket senast 29 mars 2019, vilket blir drygt fyra veckor före utsatt tid och
ryms med god tidsmarginal inom utvecklingsplanen”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama
Pharma.
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OM ENORAMA PHARMA
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin.
Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför
och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se
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