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Genovis tecknar exklusivt distributionsavtal med Sigma-Aldrich® för försäljning i Asien,
Sydostasien och Sydamerika
Genovis har idag tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Sigma-Aldrich Corporation (NASDAQ:
SIAL) för försäljning av Genovis produkter i ett 50-tal länder i Asien, Sydostasien och Sydamerika.
Avtalet ger exklusiva rättigheter i de berörda länderna och omfattar befintliga produkter i Genovis
proteinportfölj.
Jag är mycket nöjd med att vi tecknat avtal med en av världens bästa aktörer inom Life Science produkter. Vi
har haft som målsättning att nå ut på de starkt växande asiatiska och sydamerikanska marknaderna och detta
är en utmärkt lösning för oss. Jag är stolt över att SIGMA-Aldrich valt att ta in våra produkter i sitt sortiment
och jag ser fram emot att få samarbeta med deras fantastiska team som har en genuin kunskap om våra
kunder. Tillsammans ska vi nå och serva många nya kunder på dessa marknader”, säger Sarah Fredriksson
Vd i Genovis.
Sigma-Aldrich är ett ledande Life Science och högteknologiföretag, vars produkter inom biokemi, organisk
kemi, kit och tjänster används i vetenskaplig forskning, genomik och proteomik, bioteknik,
läkemedelsutveckling, sjukdomsdiagnos och som viktiga komponenter i läkemedel samt i diagnostik och
högteknologisk tillverkning.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, Vd i Genovis AB
Tel: 046-10 12 35, e-post: sarah.fredriksson@genovis.com

Om Genovis
Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första innefattar enzym
som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. De produkter som
lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av läkemedel, nya diagnostikmetoder och
grundforskning.
Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och karaktärisering
av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De nanostrukturer och metoder som
Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika substanser i utveckling av nya drugdelivery
metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid
Lunds Universitet.
Sigma-Aldrich är ett registrerat varumärke som tillhör Sigma-Aldrich Co LLC och används med tillstånd.
Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget,
tel 031-745 50 00

