Pressmeddelande den 3 november 2015

Genovis lanserar en ny enzymprodukt
®

Genovis lanserar en vidareutveckling av GingisKHAN som marknadsförs under namnet
®
GingisKHAN Fab kit. Produkten kommer att presenteras på konferensen Antibody
Engineering & Therapeutics i San Diego kommande vecka.

®

®

GingisKHAN Fab kit är en vidareutveckling av produkten GingisKHAN som mycket snabbt och
®
specifikt delar antikroppar (IgG1) i Fab- och Fc-fragment. Med GingisKHAN Fab kit kan kunden
snabbt och enkelt få fram intakta Fab-fragment med rätt kvalitet för att användas vidare inom analys.
Idag är ungefär 80 procent av alla antikroppsbaserade läkemedel baserade på IgG1 molekyler, human
immunoglobulin av subklass 1, vilket också är den vanligaste antikroppen i människans naturliga
sammansättning av antikroppar.
®

- GingisKHAN Fab kit utgör grunden för att expandera vår produktportfölj mot nya affärsområden
främst inom biopharmaindustrin. Våra existerande produkter används huvudsakligen inom massspektrometri men nu breddar vi användandet ytterligare mot andra analysteknologier. Förutom att
®
GingisKHAN Fab kit förbättrar kvaliteten och utbytet på de fragment som kunden genererar har vi
förenklat handhavandet och reducerat tiden med mer än 75 procent jämfört med existerande
teknologier på marknaden idag, säger Fredrik Olsson vd i Genovis.

®

För mer information om GingisKHAN Fab kit: www.genovis.com/gingiskhan-fabkit

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Olsson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 33
E-post: fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som
underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik. Idag säljer
Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som
bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolagen Genovis Inc. (USA).
Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Advisor åt
Bolaget, tel 031-745 50 00.
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GingisKHAN är ett registrerat EU-varumärke

