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Lyckad invigning av Nanexas nya
pilotanläggning i Uppsala
Den 9 juni invigdes Nanexas nya satsning i Uppsala Business Park – en pilotanläggning på 900
kvadratmeter som inhyser kontor, R&D-labb samt produktionsanläggning.
Den nya anläggningen ger stora möjligheter för Nanexa. Två produktionslinor, nyutvecklad
utrustning från Applied Materials och möjlighet att producera i renrum vilket öppnar upp för
uppskalning av processen, samt att hantera alla typer av läkemedelssubstanser, inklusive
biologiska. Anläggningen möjliggör att ta läkemedel baserade på drug delivery-systemet
PharmaShell® hela vägen till marknaden.
På invigningen var hela Nanexas team på plats samt representanter från bland annat Applied
Materials, Näringsdepartementet och Corem Group.
”Vi är mycket glada över att nu ha en ”state of the art” anläggning för produktion av parenterala
produkter och till det R&D-labb och kontor. Det kommer göra stor skillnad för oss i framdriften av
våra egna projekt samt för våra partnerprojekt. Anläggningen möjliggör också att stärka vårt viktiga
samarbete med Applied Materials. Vi är helt enkelt mycket bra rustade för den fortsatta
utvecklingen av bolaget” säger David Westberg, vd för Nanexa.
För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se
Om Nanexa AB (publ)

Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar parenterala läkemedel baserade på det
patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör
nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med
atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera
läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.
Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).
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