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Recipharm investerar i produktionskapacitet för inhalatorkomponent  

Det ledande CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm 

tillkännager en investering i anläggningen i King’s Lynn, Storbritannien, som är specialiserad på 

utveckling och tillverkning av inhalationsprodukter och nässprayer under varumärket Bespak by 

Recipharm.  

Investeringen ökar Recipharms produktionskapacitet för inhalatorventiler för dosaerosoler (pMDI) 

och beräknas vara i drift i slutet av 2021, vilket ytterligare förstärker anläggningens redan breda 

verksamhet. 

Investeringen följer förvärvet av Consort Medical tidigare i år och påföljande lansering av 

Recipharms varumärke för medicinteknisk utrustning, Bespak by Recipharm.  

Keyvan Djamarani, Bespaks VD, säger: ”Efterfrågan på pMDI-komponenter har ökat markant 

under de senaste åren och vi ser nu till att vi kan möta den ökade efterfrågan i vår anläggning i 

King’s Lynn. Investeringen ger en utmärkt möjlighet att påskynda tillväxten inom vårt segment 

Advance Delivery Systems och bidrar till att fortsätta byggandet av en högkvalitativ verksamhet.”  

”Förvärvet av Consort ger Recipharm möjlighet att bygga en plattform med ett komplett utbud av 

inhalationstjänster. Denna expansion kommer att stärka vårt erbjudande ytterligare genom att 

säkerställa att vi kan möta den förutspådda ökade efterfrågan på inhalatorer och det ger även vårt 

utvecklingsteam möjlighet att leverera tjänster till kunder med behov av produktutveckling av 

inhalationsprodukter och nässprayer. Parallellt kan vi också erbjuda support till kunder som vill 

använda nya, mer miljövänliga drivmedel i dosaerosoler”, säger Jean-Francois Hilaire, Executive 

Vice President, Strategy & Global Integration, Recipharm. 

Bespak by Recipharms expertis inom inhalation och nässprayer utgör en del av Recipharm 

Inhalation Solutions™, en helhetslösning som sträcker sig från utveckling i tidig fas till kommersiell 

tillverkning av både inhalationsläkemedel och inhalatorer. 

 

 

Kontaktinformation 

Jean-Francois Hilaire, Executive Vice President, Strategy & Global Integration, jean-

francois.hilaire@recipharm.com, +33 695 447 507  

Keyvan Djamarani, VD Bespak, keyvan.djamarani@recipharm.com, +44 155 369 3421  

 

För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 
1242, 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 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.  

http://www.recipharm.com/

