
Aptamer Group och Bio-Works Technologies
inleder samarbete för att möjliggöra
förbättrade lösningar för
genterapitillverkning
York, Storbritannien och Uppsala, Sverige (25 augusti 2021)

Aptamer Group Ltd, som utvecklar anpassade affinitetsverktyg inom life science med sin
egenutvecklade plattform Optimer ™, och Bio-Works Technologies AB, som utvecklar och tillverkar
ledande agarosbaserad reningsteknik, meddelar idag att de har ingått ett avtal om att samutveckla ett
nytt affinitetsresin som möjliggör förbättrad rening och skalbara genterapivektorer.

Enligt avtalet kommer Aptamer Group att utveckla en ligand (Optimer) som kan binda och eluera virala
vektorer. Bio-Works Technologies kommer sedan att utveckla ett derivatiserat resin genom att koppla
Optimer till Bio-works patenterade WorkBeads ™ agarospärlor.

Optimer-ligander är nukleinsyrabaserade affinitetsligander utvecklade in vitro. Möjligheten att utveckla
specifika Optimer-ligander utan att förlita sig på immunsystemet gör dem väl lämpade för utveckling som
nya affinitetsligander för virusvektorer. Möjligheten att ställa in bindningsprofilen i Optimer för att tillåta
specifika målbindnings- och frisättningsförhållanden kan användas för att optimera prestandan vid
bioprocessering utan att riskera stabiliteten eller funktionen hos den virala vektorprodukten.

–    Vi är verkligen glada över att kunna samarbeta med Bio-Works Technologies AB för att möjliggöra
förbättrade biotillverkningsprocesser inom detta spännande område av genterapi. Vi kommer ha ett nära
samarbete med Bio-Works i utvecklingen och utvärderingen av våra Optimer-ligander med deras
WorkBeads ™ i syfte att tillhandahålla en effektiv lösning för genterapi-bioprocessering som kan stödja
denna industri att skala genom mer effektiva, kostnadseffektiva processer, säger Arron Tolley, vd för
Aptamer Group.

–    Det finns ett tydligt behov på genterapimarknaden för affinitetsresiner baserade på annan teknik än
kamelidantikroppar. De nuvarande möjligheterna för affinitetsrening av virala vektorer erbjuder låg
bindningskapacitet och kan inte rengöras med clean-in-place (CIP), som är standardprotokoll. När viral
vektorproduktion skalas upp och mognar krävs mer moderna lösningar. Vi tror att Aptamer Groups
plattform Optimer kan ge betydande förbättringar i nedströmsrening av virala vektorer. Om vi lyckas tror
vi också att vi kan samarbeta om andra affinitetsmål, eftersom Optimer -tekniken är en skalbar plattform
som kan skräddarsys för individuella mål, säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.
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About Aptamer Group 
Aptamer Group develops custom affinity tools through its proprietary Optimer™ platform to enable new
approaches in research, diagnostics and therapeutics. The Company strives to deliver transformational solutions,
that meet the needs of researchers and developers across the Life Sciences through the use of its proprietary
Optimer platform.

Optimer ligands are nucleic acid affinity ligands that can function as an antibody alternative. Despite many well-
recognised problems with antibodies, the global antibody market is currently worth over $145Bn. Optimer ligands
are engineered to address many of the issues found with alternative affinity molecules, such as antibodies, and offer
new, innovative solutions to bioprocessing, diagnostic and pharmaceutical scientists.

Aptamer Group has successfully delivered projects for global pharma companies, diagnostic development
companies, and research institutes covering a range of targets and applications with the objective of establishing
royalty-bearing licenses. Through the unique Optimer technology and processes, scientists and collaborators are
enabled to make faster, more informed decisions that support discovery and development across the Life Sciences.

About Bio-Works Technologies AB
Bio-Works designs, develops, manufactures and supplies innovative leading-edge agarose products for
chromatographic separation of proteins, peptides and other biomolecules. Bio-Works’ agarose based high
performance products are used for purification in the life science research phases as well as the commercial
production of biopharmaceuticals and diagnostic products in large scale. The products are sold globally with our
own organization and via distributors. 

The Bio-Works’ headquarters with R&D and manufacturing is located in Uppsala Business Park in Uppsala,
Sweden and the company processes and Quality Management System follow the standards of ISO 9001:2015. 

The company’s share is listed on Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se, is
appointed Certified Adviser.


