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Promore Pharma tecknar avtal om produktion av hyaluronsyra med 
italienska tillverkaren Fidia

Stockholm 28 april 2021 – Promore Pharma AB och Fidia Farmaceutici S.p.A. (“Fidia”) har idag tecknat avtal om produktion av 
hyaluronsyra, som är en av komponenterna för Promore Pharmas försöksläkemedel ensereptide. Fidia är en världsledande 
tillverkare av farmaceutisk hyaluronsyra, och avtalet kommer att göra det möjligt för Promore Pharma att förvärva råmaterial av 
optimal kvalitet i en skala som är lämplig för bolagets framtida behov. Ensereptide utvecklas som en behandling för att 
förhindra uppkomsten ärrbildning och sammanväxningar efter kirurgi.

Promore Pharma löser genom avtalet ett antal tillverkningstekniska problem, bland annat genom att optimera tillverkningsprocessen för 

läkemedelskandidaten ensereptide, som är en ny behandling för att förhindra ogynnsam ärrbildning efter kirurgi. Produkten består av ett 

kit med flera komponenter och tillhandahålls genom kontraktstillverkning där serviceleverantörer i såväl USA som Europa är engagerade.

Fidia har en internationell nyckelposition inom produktionen av både naturlig och kemiskt modifierad hyaluronsyra. Företaget, som är 

privatägt, tillverkar egna produkter som finns på ett stort antal internationella marknader. På grund av bolagets expertis inom 

tillverkningsprocesser för en rad hyaluronsyraprodukter, fungerar Fidia också som CMO-partner för andra företag.

”Jag är mycket glad att ingå detta avtal med Fidia, som är en branschledande tillverkare av hyaluronsyra. Detta innebär att vi nu kommer 

att kunna hålla en hög takt i den fortsatta utvecklingen av ensereptideprojektet. Samtidigt har Fidia en tillförlitlig produktionsprocess och 

tillverkningskapacitet som är mycket lämplig för våra behov, inte minst när det gäller uppskalning och framtida kommersiell produktion av 

nyckelkomponenter i vårt produktkit för ensereptide ”, säger Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

"Vi är mycket tillfredsställda över att stödja ett innovationsföretag som Promore Pharma och att utöka tillämpningsområdet för våra 

hyaluronsyraprodukter", säger Carlo Pizzocaro, VD och koncernchef för Fidia. Han fortsätter: "Våra högviskösa hyaluronsyramaterial 

utgör en viktig konkurrensfördel för Fidia."

Promore Pharmas ensereptideprogram är för närvarande inriktat på förebyggande av ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller 

trauma, men bolaget förutser potential att också utveckla produkter baserade på ensereptide för andra medicinska tillämpningar, såsom 

förebyggande av sammanväxningar efter kirurgisk reparation av skadade senor och ryggradskirurgi. Företaget planerar för närvarande att 

genomföra en klinisk fas II-studie i syfte att undersöka nyttan av ensereptide för att förebygga hudärrbildning efter kirurgiska ingrepp i 

Europa.

Ärr uppstår efter nästan varje typ av hudskada. Medan ärr ofta betraktas som triviala kan en påfallande andel ärr vara vanställande, 

orsaka svår klåda, ömhet, smärta, sömnstörningar, ångest, depression och störningar av dagliga aktiviteter.

Den globala ärrbehandlingsmarknaden, inklusive laserbehandling, revisionskirurgi och receptfria läkemedel, uppskattas till 25 miljarder 

USD med en årlig tillväxt på cirka 10%, enligt oberoende uppskattningar. Idag finns det inga receptbelagda läkemedel tillgängliga för att 

förhindra ärrbildning.
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Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom 

ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden ( ) för behandlingsområden med first-in-category

stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark 

säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas 

för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande 

ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva 

resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av 

diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Fidia Farmaceutici i korthet

Fidia är ett italienskt multinationellt företag med såväl FoU, tillverkning, marknadsföring och försäljning med en omfattande produktportfölj baserad 

huvudsakligen på hyaluronsyra (HA) för behandling av leder, avancerad sårvård, oftalmologi, estetisk och autolog biologisk terapi. Över 55 år av FoU har 

placerat Fidia i en ledande position när det gäller produktion av naturlig och kemiskt modifierad HA, med olika intervaller av molekylvikter (1 100 patent). 

Bolaget har tillverkningsverksamhet lokaliserad i Italien som är godkänd och under tillsyn av stora internationella hälsovårdsmyndigheter, inklusive den 

amerikanska och koreanska FDA, det brasilianska ANVISA och det G-MED-notifierade organet, och följer de striktaste internationella reglerna och 

säkerhetsnormerna. Fidia utökar sin globala räckvidd genom lokala partners i 100+ länder världen över, samt helägda dotterbolag i USA, Tyskland, 

Österrike, Spanien, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Egypten och Mellanöstern.

För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO

Tel: [+46] 708 565 245

E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank

Tel: [+46] 8-463 83 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Bifogade filer

Promore Pharma tecknar avtal om produktion av hyaluronsyra med italienska tillverkaren Fidia

https://storage.mfn.se/477bab9e-1706-429f-ac49-652255106060/promore-pharma-tecknar-avtal-om-produktion-av-hyaluronsyra-med-italienska-tillverkaren-fidia.pdf

