PRESSMEDDELANDE

14 mars 2018

Recipharm slutför BFS (Blow-fill-seal)-investering i Kaysersberg
Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation),
meddelar idag att den nya Blow-fill-seal-utrustningen tas i drift efter förra årets betydande
investering i anläggningen i Kaysersberg, Frankrike.
Investeringen på 18 miljoner euro har utrustat anläggningen med en ny höghastighetslinje för
fyllning och packning. Genom att öka antalet linjer från sju till åtta stiger också
tillverkningskapaciteten med 200 miljoner engångsdoser per år.
Investeringen adderar en yta på 2 400 kvm till anläggningen och skapar utrymme för ytterligare
tre maskiner, vilket möjliggör en framtida tillverkning av 1,2 miljarder engångsdoser per år.
Yves Buelens, General Manager på Recipharms anläggning i Kaysersberg, kommenterar: "Den
senaste investeringen är ett direkt svar på ökad kundefterfrågan av sterila tillverkningstjänster för
aseptiska produkter för ögon- och öronvård, särskilt från marknader som USA, Turkiet, Australien
och Kanada. Projektet har även fått stöd av Region Grand Est och CCI Alsace Eurométropole som
en del av anställningsrelaterade åtgärder.”
"Recipharm har endast haft anläggningen i sin ägo i två år men har under den tiden tagit flera
effektiva och positiva beslut att investera i Kaysersberg. Vi har arbetat hårt för att utveckla en
flexibel tjänst för att tillgodose även de mest komplexa projekt. Med ytterligare en linje kommer vi
att kunna ta oss an nya kundprojekt på ett effektivt sätt samtidigt som vi fortsätter uppfylla våra
nuvarande kunders krav. Investeringen gör oss väl positionerade för fortsatt tillväxt i linje med
framtida kundbehov.”
Anläggningen i Kaysersberg, som ligger i Alsace, Frankrike, är specialiserad på BFS-teknologi. I
Kaysersberg tillverkas engångsdoser med en avancerad aseptisk process för att fylla sterila
lösningar i plastbehållare.
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Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom
läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling.
Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA
med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.
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