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Biovica och IBL-America inleder försäljningssamarbete i USA
Uppsala, den 10 april, 2019. Biovica inleder samarbete med IBL-America avseende
försäljning av DiviTum® på den amerikanska forskningsmarknaden. Samarbetet
accelererar de kommersiella aktiviteterna inom detta kundsegment på Biovicas största
marknad.
Avtalet ger IBL-America en icke-exklusiv rätt att sälja DiviTum® på forskningsmarknaden till
läkemedelsbolag, Contract Research Organizations (CRO) och forskningsinstitut på den
amerikanska marknaden. Samarbetet syftar till att öka den kommersiella närvaron för Biovica på
forskningsmarknaden i USA. Den amerikanska marknaden är den enskilt största marknaden för
Biovica.
DiviTum® är en produkt med potential inom ett antal områden. Inom forskningsområdet är det
ett användbart verktyg för läkemedels- och biotechindustrin för att utvärdera cell-cykel
reglerande kemiska föreningar, CDK-hämmare och endokrina läkemedel, och kan användas hela
vägen från studier av cellkulturer till kliniska studier för läkemedelsgodkännande.
“DiviTum® ger oss bra möjligheter att skapa värde för våra kunders forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi ser
framemot samarbetet med Biovica och att utöka vårt produktsortiment inom onkologiområdet” säger Mark
Kowal, President/CEO på IBL-America.
“Biovica har redan en pågående kommersialiseringsprocess för den kliniska bröstcancer-marknaden, men önskar
även bidraga till utveckling av nya förbättrade cancerläkemedel. Biovica har sedan tidigare kunder på den
amerikanska forskningsmarknaden, samt pågående samarbeten med framstående forskningsinstitut.
Partnerskapet med IBL-America ger oss utmärkta förutsättningar att utöka antalet forskningskunder i USA”,
säger Anders Rylander, VD på Biovica.
“Vi är entusiastiska över samarbetet med IBL-America, ett företag med lång erfarenhet av att sälja
högkvalitativa laboratorieprodukter på forskningsmarknaden i USA. IBL-America är en viktig partner för att
öka vår närvaro på den viktiga amerikanska forskningsmarknaden”, säger Pontus Nobréus, Business
Development Director på Biovica.
IBL-America:
IBL-America har mer än 20 års erfarenhet som distributör av högkvalitativa reagenskit,
antikroppar och proteiner till forsknings och kliniska laboratorier, inom bland annat
autoimmunitet, endokrinologi, infektionssjukdomar, onkologi och neurovetenskap. Med sitt
erfarna tekniska team, ett modernt och välutrustat laboratorium, tillhandahåller IBL-America
kundsupport. (www.ibl-america.com)

Biovica – Bästa möjliga behandling från dag ett.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av
cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra
bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med
världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier.
Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.
Webb www.biovica.com

Kontakt info@biovica.com

14:00 CET

PRESSMEDDELANDE sida 2
Onsdag den 10 april 2019

Kontakt
Anders Rylander, CEO Biovica.
tel: 018 444 48 35,
email: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Best Possible Treatment from Day One.
Biovica develops and commercializes blood-based biomarker assays that improve monitoring of modern cancer
therapies and predict patient outcome. The company’s DiviTum® assay, a test for accurately measuring cell
proliferation, has successfully demonstrated its capabilities to early evaluate therapy effectiveness in several
clinical trials. Biovica aims to make best-possible-treatment from day one a reality.
Biovica collaborates with world-leading cancer institutes as well as pharmaceutical companies launching nextgeneration therapies. The company is ISO 13485 certified for Quality Management Systems. DiviTum® is CElabelled and MPA-registered.
Webb www.biovica.com

Contact info@biovica.com

