
Bio-Works bekräftar order – ny
produktserie utvald till genterapiprojekt
Bio-Works bekräftar idag en order av den nya produktserien
prepackade-kolonner för användning inom utvecklingen av
genterapiapplikationer. Beställaren är en amerikansk tillverkare av
plasmider, ett utgångsämne som används i tillverkningen av virala
vektorer för genterapi applikationer. Ordervärdet uppgår till 1,9 MSEK
och leveransen är planerade i andra halvåret 2022. Kunden är ett
amerikanskt bioteknik-bolag med cirka 200 anställda.

”Den här är en spännande order eftersom den visar att vi nu har tagit oss in på den expansiva
genterapimarkanden på ett tydligt sätt. Det är också den första signifikanta beställningen av vår
helt nya produktserie prepackade-kolonner som vi kommer att lansera nu innan sommaren,
säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.  

Prepackade-kolonner är ett produktalternativ inom den snabbt växande ”plug and play”
kategorin, det vill säga färdigpaketerade-, nyckelfärdiga- lösningar som gör att kunden kan
undvika det tidskrävande och tekniskt komplicerade momentet det innebär att manuellt packa
en kromatografi-kolonn. 

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom
angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-12 14:46 CET.

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
Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.
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