	
  
Pressmeddelande 2014-11-11
Genovis AB stämmer amerikanskt bolag för patentintrång
Styrelsen för Genovis meddelar att bolaget lämnat in en stämningsansökan mot Promega
Corporation (”Promega”) avseende patentintrång gällande en av Promegas produkter.
Stämningsansökan omfattar ett föreläggande för att hindra Promega från att producera,
använda, sälja eller erbjuda till försäljning den produkt som gör intrång samt skadestånd.
Ansökan har inlämnats till United States District Court of Delaware.
Genovis utvecklar och marknadsför innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av
nya behandlingsmetoder samt diagnostik för läkemedelsindustrin. Stämningsansökan avser
Promegas nya produkt IdeS Protease vilken Genovis anser gör intrång i US patent nr 7.666.582 till
vilket Genovis har en exklusiv global licens som löper ut 2022 och omfattar Genovis produkt
®
FabRICATOR . Genovis har inte lämnat någon underlicens till Promega.
”Det är tidskrävande att driva en process men det är samtidigt viktigt för Genovis att skydda bolagets
och aktieägarnas immateriella tillgångar. FabRICATOR är den första produkt Genovis lanserat och
den har med god tillväxt sålts på den amerikanska marknaden sedan 2009. Produkten har dessutom
hjälpt till att skapa marknader för våra övriga produktlanseringar till världens ledande
läkemedelsbolag. Genovis har en försäkring som täcker större delen av kostnaderna för processen
och jag vill påpeka att patentintrånget endast gäller den amerikanska marknaden, säger Sarah
Fredriksson, Genovis vd.
Genovis kunder utgörs av läkemedelsbolag, bioteknikföretag, akademin och läkemedelsmyndigheter,
inklusive FDA. Samtliga använder FabRICATOR för att karaktärisera antikroppsbaserade läkemedel.
Moderna biologiska läkemedel mot sjukdomar som till exempel cancer utgörs ofta av
antikroppsmolekyler som kräver avancerad teknik när det gäller att karaktärisera och analysera dem.
Analysarbetet är en viktig hörnsten inför en registrering hos läkemedelsverk såväl som under
kvalitetskontroll vid produktionen av det godkända läkemedlet. FabRICATOR är mycket snabbt och
precist, vilket gör att kunderna kan använda en ny analysteknik som ger säkra och mer lättolkade
resultat. Kunden sparar dessutom tid och sänker sina kostnader för analysarbetet.
För ytterligare information kontakta:
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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 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 Consensus är Certified Advisor åt Bolaget,
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