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Pressmeddelande den 17 mars 2016 

 
 
Genovis AB har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse A/S 
 
Genom samarbetsavtalet får Genovis tillgång till Alphalyses expertkompetens inom mass-
spektrometri samtidigt som Alphalyse får möjlighet att erbjuda sina kunder analyser baserade 
på Genovis unika enzymer för antikroppar och andra läkemedelsproteiner.   
 
En dominerande del av Genovis kundbas finns inom mass-spektrometri och arbetar med analys av 
biologiska läkemedel. Genovis och Alphalyse kommer att aktivt marknadsföra nya metoder baserade 
på Genovis produkter som direkt riktar sig mot denna kundgrupp. Detta stärker Genovis som kan 
bredda sin kundbas och därmed öka försäljningen.  
 
-Alphalyse har världsledande kompetens när det gäller mass-spektrometrisk analys av proteiner. 
Deras kunskap om provbearbetning och nuvarande enzymers begränsningar ger oss förutsättningar 
att applicera existerande och kommande produkter på de applikationer där det har ett maximalt värde. 
Vi är mycket glada att för att vi får möjlighet att marknadsföra och utveckla metoder för mass-
spektrometrisk analys tillsammans med Alphalyse och jag är övertygad om att detta kommer att bli ett 
långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete, säger Fredrik Olsson vd Genovis. 
 
-Genovis har unika enzymer och produkter som möjliggör bättre och snabbare analys av 
proteinläkemedel vid användning av masspektrometri. Samarbetet med Genovis ger Alphalyse en stor 
fördel i arbetet med att hjälpa läkemedelsföretag som utvecklar till t.ex. monoklonala antikroppar, 
antikroppsläkemedelskonjugat för cancerbehandling och de-novo-sekvensering av nya antikroppar i 
discoveryfasen, säger Ejvind Mørtz, COO Alphalyse. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Fredik Olsson, vd Genovis AB 
Tel: 046-10 12 33 
E-post: Fredrik.olsson@genovis.com 
 
 
MER OM ALPHALYSE 
Alphalyse är ett kontraktforskningsbolag (CRO) med spetskompetens inom mass spektrometri-
baserad proteinanalys för forskning, tillverkning och klinisk utveckling av nativa och rekombinanta 
proteiner. Företaget erbjuder via sin PICK 'n POST™ proteinanalystjänster och kundanpassade 
analystjänster, ett utbud av unika högkvalitativa proteinanalyser för att identifiera och karakterisera 
biofarmaceutiska proteiner som monoklonala antikroppar och vacciner. Tjänsterna används av Biotech 
industrin, läkemedelsföretag och akademiska forskningsgrupper över hela världen. Alphalyse har 
kontor i Odense, Danmark, och Palo Alto, Kalifornien 
 
 
MER OM GENOVIS PRODUKTER 
Genovis produkter marknadsförs under namnet ”Smart Enzymes” och används för att bearbeta 
antikroppar och dela dem i mindre delar. Produkterna har hittills marknadsförts främst för 
karaktärisering av biologiska läkemedel. Kunderna använder produkterna i små mängder i ett stort 
antal prover för att dela upp läkemedelskandidaten i mindre fragment som sedan analyseras. Samtliga 
produkter är mycket effektiva även vid framställning av större mängder antikroppsfragment, vilket 
krävs i ett flertal olika studier inom preklinisk utveckling av nya läkemedel. 
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