SenzaGen får order på 0,4 MSEK för GARD®skinoch GARD®air-tester från läkemedelsbolaget H.
Lundbeck A/S
Lund, 2 december 2020
SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från H. Lundbeck A/S. Uppdraget motsvarar ett
värde på 0,4 MSEK och omfattar både GARD®skin- och GARD®air. Testerna kommer att utföras i
SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.
SenzaGen meddelar idag att man inleder samarbete med H. Lundbeck A/S, ett globalt
läkemedelsföretag med verksamhet i hela värdekedjan, från forskning och utveckling till produktion
och marknadsföring, gällande behandling av nervsjukdomar. Med kombinationen av GARD-testerna,
som bara SenzaGen kan erbjuda, vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka
allergier.
“Trots de utmaningar som den pågående pandemin medför fortsätter vi att etablera GARD-teknologin
bland internationella kunder. Vi är mycket glada över att Lundbeck, efter en utförlig utvärdering av
vår teknologi baserad på åtskilliga möten och presentationer, valt att samarbeta med SenzaGen och
bestämt sig för att testa substanser med både GARDair och GARDskin. Ordern bekräftar att vår
direktkontakt med stora internationella företag fortsätter att ge resultat och innebär att vi under året
kommer att ha utfört tester åt kunder inom alla de stora industrier vi adresserar – läkemedel,
medicinteknik, kosmetika och kemikalie”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.
”Lundbeck är mycket nöjda över att inleda samarbete med SenzaGen. Införandet av nya innovativa
tester som GARD är en del av vår ambition att bredda våra kunskaper och expertis inom området för
säkerhetstestning. Genom detta uppnår vi våra mål att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra
medarbetare och förbättrar livskvaliteten för människor som lever med hjärnsjukdomar”, säger Allan
Dahl Rasmussen, Director in Regulatory Toxicology på Lundbeck.
Genom sin träffsäkerhet förbättrar GARD®-teknologin kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad
produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar.
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Om oss
SenzaGen är ett svenskt bioteknikbolag som erbjuder den senaste teknikens djurfria tester för att
bedöma om kemikalier kan vara allergiframkallande. Testmetoden GARD® kombinerar genomiska
data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och
analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Med
enastående hög träffsäkerhet möter GARD® behoven inom flera industrier och bidrar till att företag
kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter. GARD®-testerna
utförs i SenzaGens GLP-godkända laboratorium samt hos utvalda partners i Europa och USA.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.
senzagen.com.
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528
00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.
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