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NeuroVive utökar produktionskapaciteten för NeuroSTAT® och
CicloMulsion®
NeuroVive har tecknat ett avtal med Fresenius Kabi i Graz, Österrike, som möjliggör
expansion av produktionen av bolagets lipidbaserade produkter för behandling av
akuta traumatiska hjärnskador och reperfusionsskador vid hjärtinfarkt. Avtalet innebär
att NeuroVive, för fullskalig produktion av NeuroSTAT® och CicloMulsion®, har säkrat
tillgången till en ny produktionsenhet som Fresenius Kabi bygger i anslutning till sin
produktionsanläggning i Graz. Fresenius Kabi producerar i dagsläget NeuroVives
produkter för kliniska prövningar i sin forskningsenhet i Graz. De finansiella villkoren
för avtalet kommuniceras inte publikt. Avtalet med Fresenius Kabi utgör ytterligare ett
steg på vägen mot framtida kommersialisering av NeuroSTAT® och CicloMulsion®.
VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”NeuroVive har haft ett långt och mycket givande samarbete med Fresenius Kabi i Graz, Österrike, för
®
®
småskalig produktion av produkterna NeuroSTAT och CicloMulsion . Hittills har produktionen
tillgodosett behoven för vetenskapliga och kliniska studier, såsom den pågående externa franska
®
multicenterstudien med CicloMulsion för reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Den tidigare
produktionen har skett i Fresenius Kabis forskningsenhet i Graz, Österrike. Investeringen i utökad
produktionskapacitet möjliggör en optimering av produktionslinjen för NeuroVives lipidbaserade
läkemedelskandidater. Det nya avtalet säkrar produktion av stora volymer för kommersiellt bruk och
utgör en förlängning och förstärkning av ett sedan tidigare framgångsrikt samarbete mellan NeuroVive
och Fresenius Kabi.”
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NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är verksamt inom området mitokondriell medicin med fokus på nervcells- och
hjärtcellsskydd. Projektportföljen innehåller bland annat läkemedelskandidater för behandling av traumatisk hjärnskada
®
®
(NeuroSTAT ), reperfusionsskada vid hjärtinfarkt (CicloMulsion ) och stroke (NVP014). NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008
listat på AktieTorget, som driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

