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Genovis lanserar FabULOUS™ för analys och karaktärisering av antikroppsmolekyler.
Genovis lanserar FabULOUS på konferensen Well Characterized Biologicals i Washington den 21 oktober.
Produkten som kompletterar FabRICATOR har redan testats av nyckelkunder i Europa och USA med positivt
resultat och lanseras nu i ett första steg via egen försäljning och därefter via bolagets distributörspartners
globalt.

“Med denna produktnyhet kan vi erbjuda ett helt nytt enzym som ger våra kunder flera alternativa strategier för
karaktärisering av antikroppsmolekyler. FabULOUS är ett bra komplement till FabRICATOR och om kunden använder de
båda produkterna tillsammans får de en snabb metod för att i detalj karaktärisera den så kallade hinge regionen i en
antikropp, vilket bland annat är viktigt i många ADC (Antibody Drug Conjugate) läkemedelskandidater.
Vår R&D-verksamhet fokuserar på produkter som kan spara tid, förenkla arbetet och förbättra kvalitén i kundens
analyser och FabULOUS är ett bra exempel på det”, säger Sarah Fredriksson, vd i Genovis.

Genovis har utvecklat produkten FabULOUS, som snabbt kan generera fragment från IgG molekyler. FabULOUS är ett
rekombinant enzym som klyver IgG specifikt, vilket genererar tre intakta fragment av en antikropp. Utbytet är högt,
reaktionshastigheten är snabb och enzymet genererar inte någon ytterligare fragmentering. Kunderna kommer framförallt
att använda produkten för screening av nya läkemedelssubstanser samt för kvalitetskontroll av nya antikroppsbaserade
läkemedel.
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OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och
möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och
medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och
säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och
kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av
kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.
Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel
031-745 50 00

