
 

 
Recipharm AB (publ) │ Org. nr 556498-8425 

Adress Box 603, SE-101 32 Stockholm, Sverige│ Telefon +46 8 602 52 00  

www.recipharm.com 

 

 

PRESSMEDDELANDE               1 november 2019 

 

Recipharm avyttrar bioanalysenhet till Center for Translational Research 

AB och stärker befintligt partnerskap med CTC Clinical Trial Consultants 

AB 

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm och CTC 

Clinical Trial Consultants har stärkt sitt partnerskap i och med avyttringen av Recipharms GLP-

godkända bioanalysenhet till Center for Translational Research AB (CTR), CTC Clinical Trial 

Consultants Uppsalabaserade moderbolag. 

Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants blev partners 2017 och lanserade Recipharm Pathway 

to Clinic, en integrerad tjänst som erbjuder en tydlig och effektiv väg till first-in-human-studier. 

Recipharm erbjuder idag sina kunder formuleringsutveckling och tillverkning enligt GMP medan 

CTC Clinical Trial Consultants ansvarar för de tidiga, kliniska läkemedelsprövningarna (fas 0-IIa).  

Det GLP-godkända bioanalyslaboratoriet fortsätter nu att utföra kunduppdrag i ett nystartat 

företag, Lablytica Life Science AB, till 100 % ägt av CTR. 

Analystjänster kommer fortsättningsvis att erbjudas utan avbrott och med samma personal, i 

samma lokaler och med samma utrustning, men framför allt med samma validerade analytiska 

metoder. David Pekar, Head of Bioanalysis, fortsätter att leda teamet.   

Maria Lundberg, VP Global Analytical Development på Recipharm, säger: ”Vi är glada att kunna 

tillkännage denna affär så att vi kan fokusera på att leverera ett omfattande erbjudande alltifrån 

läkemedelskemi till kommersiell API-tillverkning. Detta steg förbättrar Recipharms Pathway to 

Clinic-erbjudande, i vilket Recipharm kan fortsätta att bidra till kliniska studier genom utveckling 

och tillhandahållande av kliniskt prövningsmaterial. GLP-laboratoriet kommer nu att verka inom 

samma grupp som CTC Clinical Trial Consultants, vilket kan bidra till effektivare genomförande av 

kliniska studier, något som i förlängningen förbättrar våra kunders resultat. 

Bengt Dahlström, CTRs styrelseordförande, säger: ”Genom att starta Lablytica som ett 

systerföretag till CTC Clinical Trial Consultants kan vi erbjuda ett integrerat förfarande och också 

vidareutveckla tjänsterna vi erbjuder våra kunder med hjälp av en erfaren personal och förstklassig 

utrustningen på bioanalysföretaget. Partnerskapet med Recipharm erbjuder en komplett lösning för 

first-in-human-projekt.” 

 

Kontaktinformation 
Maria Lundberg, Vice President Analytical Development, maria.lundberg@recipharm.com, 08 6025 253 
Bengt Dahlström, Chairman of the Board, bengt.dahlstrom@ctc-ab.se, 018 30 33 00 

För mediaförfrågningar kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 
1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing 
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Om Recipharm  
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 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 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar 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.  

 

Om CTC 
CTC Clinical Trial Consultants är ett fullservice-CRO med fokus på kliniska studier i tidig fas. Vårt uppdrag är att 
underlätta klinisk och translationell forskning genom att till våra kunder tillhandhålla kostnadseffektiv 
rådgivning, genomförande och rapportering av kliniska prövningar. Vi utför kliniska studier inom fas I-IV 
(inkluderande first-in-human-studier) på våra egna forskningsenheter i Uppsala och Linköping. Vår avdelning 
Clinical Research Units arbetar i nära samarbete med våra tre andra avdelningar; Clinical Operations, 
Biometrics och Pharmacovigilance, för att tillhandahålla ett komplett fullservicealternativ. Detta med stöd av en 
oberoende kvalitetsavdelning. 
 
Läs mer på www.ctc-ab.se 
 

 

Om CTR 
Center for Translational Research (CTR) är ett holdingbolag som äger företag inom läkemedelsutveckling och 
som arbetar med kontraktsforskning åt bland annat läkemedelsindustrin. CTR växer med ambitionen att 
fortsätta skapa en gruppering av kvalificerade företag inom både läkemedels- och medicinteknisk utveckling. 
Idag ingår företagen CTC Clinical Trial Consultants, BioMetrics och RegSmart Life Science. 
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