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Recipharm investerar 2,6 miljoner euro i anläggningen i Kaysersberg 

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm tillkännager 

en investering på 2,6 miljoner euro i anläggningen i Kaysersberg för att möta en ökad efterfrågan. 

Investeringen i anläggningen i Kaysersberg, belägen i Alsace, Frankrike, bidrar med ytterligare 

kapacitet till nytta för befintliga kunder samtidigt som Recipharm säkrar nya, framtida 

affärsmöjligheter.  

Den aktuella investeringen är en del av Recipharms utvecklingsplan för anläggningen. Yves 

Buelens, General Manager i Kaysersberg, säger: ”Det är fantastiskt att se ytterligare investeringar i 

vår verksamhet. De senaste årens tillväxt är ett resultat av dedikerade medarbetares insats. Vi 

fortsätter att förbättra vårt kunderbjudande och implementera vår plan för fortsatt tillväxt, något 

som också kommer att ge regionen fler arbetstillfällen.” 

Recipharm i Kaysersberg är en av bolagets anläggningar som tillverkar sterila lösningar, 

specialiserade inom ögon- och örondroppar. 

Anläggningen har inspekterats och godkänts av regulatoriska myndigheter från olika länder världen 

över. Den är även certifierad enligt flera ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. 

 

 

Kontaktinformation: 
Yves Buelens, General Manager, yves.buelens@recipharm.com, +33 607 797 901 

För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com,  

+44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: 

/ramarketing 

 

 

Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling 
och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl 
stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år 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 webbplats www.recipharm.com. 
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