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PRESSMEDDELANDE                     13 januari 2021 

 

Recipharm undertecknar tillverkningsavtal med Enzymatica  

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), och 

Enzymatica, ett svenskt life science-bolag specialiserat på produkter med en skyddande barriär, har 

undertecknat ett utökat tillverkningsavtal för ColdZyme®. 

Överenskommelsen innebär att Recipharm startar tillverkning av ColdZyme vid anläggningen i 

Pianezza i Italien för att möta Enzymaticas behov av ökade produktionsvolymer på grund av en större 

efterfrågan globalt. Både Recipharms anläggning i Parets i Spanien och Pianezza kommer att 

investera för att möta de ökande behoven.  

Kenth Berg, Vice President Business Management vid Recipharm, säger: ”Undertecknandet av detta 

utökade avtal är ett bra exempel på de långsiktiga partnerskap vi bygger med våra kunder. Förutom 

att erbjuda högkvalitativa tjänster och säkerställa att vi möter projektkrav, är vi också villiga att 

investera för att anpassa oss till våra kunders behov. Avtalet vittnar om vår starka affärsrelation 

med Enzymatica”.  

”Recipharms expertis och långa erfarenhet av att hantera komplex utveckling och tillverkning av 

produkter som kombinerar läkemedel och medicintekniska produkter är en del av anledningen till 

vårt framgångsrika samarbete. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta att bidra med vår expertis, 

erfarenhet av regulatoriska aspekter samt kvalitet och resurser till att stötta Enzymatica i deras 

framtida tillväxt.”  

Claus Egstrand, Enzymaticas VD, säger: ”Vi är mycket nöjda med detta nya avtal med Recipharm. 

Teamets förmåga att stötta oss i tillverkningen av våra produkter för flera marknader har varit 

ovärderlig och vi är trygga med att Recipharm är rätt partner för oss när vi nu fortsätter växa globalt.”  

ColdZyme är en av Enzymaticas första produkter och behandlar och lindrar förkylningssymptom. 

Produkten är redan lanserad i ett trettiotal länder i tre världsdelar.  

 

 

Kontaktinformation 
Kenth Berg, Vice President Business Management Recipharm, kenth.berg@recipharm.com, 08 6025 216 
Claus Egstrand, VD, Enzymatica, Claus.Egstrand@enzymatica.com, 046 286 31 00 
 
 
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. 

 

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och 
symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina 
enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. 
Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att 
utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska 
marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth 
Market.  

För mer information besök www.enzymatica.se 

http://www.recipharm.com/
https://www.enzymatica.se/

