Pressmeddelande den 14 april 2016

Genovis lanserar GingisREX™ och breddar produktportföljen
Genovis lanserar ett nytt enzym GingisREX och riktar sig nu till kunder inom hela proteomicsmarknaden. De produkter som Genovis hitintills lanserat har enbart använts för modifiering av
antikroppar medan GingisREX kan användas för proteiner generellt.

Genovis produkter marknadsförs under namnet SmartEnzymes och används inom bioteknik- och
läkemedelsindustrin för att karaktärisera biologiska läkemedel. Det som skiljer GingisREX från de
övriga enzymen i produktportföljen är att enzymet inte bara klyver antikroppar, det klyver även andra
proteiner specifikt efter aminosyran arginin. GingisREX är mycket tillförlitligt och mer exakt än liknande
enzymer på marknaden, det kan användas ensamt eller i kombination med Genovis övriga enzym för
att förbättra analysresultatet.

-

I och med lanseringen av GingisREX riktar vi oss nu till hela marknaden för proteomics. Våra
kunder använder idag våra enzymer för mass-specanalys och med GingisREX har vi nu utökat
utbudet till denna kundgrupp samtidigt som vi öppnar upp den tillgängliga marknaden.
Produktportföljen har hitintills endast inkluderat enzymer för analys av antikroppar; men breddas nu
till att inkludera även andra proteiner och vi har för avsikt att framöver leverera flera nya enzym för
hela proteomics-marknanden. Detta är både utmanande och spännande, säger Fredrik Olsson, vd i
Genovis.

För mer information om GingisREX: www.genovis.com/gingisrex

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

MER OM GENOVIS
Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik,
enzymprodukter som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Bolaget
marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat.
Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc.
hanterar all försäljning och marknadsföring av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden
och Genovis AB hanterar försäljning och marknadsföring i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00.

