
Ny order av WorkBeads – nästa generations
proteinrening – till spanska 3P
Biopharmaceuticals
Bio-Works bekräftar en ny beställning av WorkBeads, företagets produktserie för avancerad
proteinrening, till den spanska kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisationen 3P
Biopharmaceuticals.  Ordern har inkommit via det svenska biotech företaget Toleranzia och
värdet uppgår till 1,3 miljoner SEK. 

"Bio-Works är mycket glada över att kunna stödja 3P Biopharmaceutics i deras uppdrag att
leverera avancerade läkemedel för att förbättra liv, säger Jonathan Royce, VD för Bio-Works
Technologies. Jag kan också konstatera att ordern bekräftar att vår satsning på fortsatt etablering
i Europa fortskrider enligt plan”

3P Biopharmaceuticals är en global kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation
(CDMO) specialiserad på tillverkning av biologiska läkemedel och cellterapiprodukter.
Baserade i Pamplona, Spanien, tillhandahåller de tjänster för klinisk och kommersiell
tillverkning av biologiska läkemedel vid sina GMP-godkända anläggningar. 

Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för
behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot
sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande
behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller
botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna
orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth
Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets
Certified Adviser.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce,
vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från
laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och partners
utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga för alla.Vår
vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya metoder och idéer.
WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, används för rening av
proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi
levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och
distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet
ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är
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Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.


