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Genombrottsorder för Bio-Works inom 
antikroppsrening
Idag bekräftade Bio-Works en ny order av WorkBeads affimAb - en produkt som 
används i rening av terapeutiska antikroppar - till Fizlabpribor för användning inom 
läkemedelsproduktion. Det totala ordervärdet uppgår till 15,2 miljoner SEK. 
Leveransen kommer att ske under 2023.

“Det här är ett genombrott för Bio-Works inom antikroppsproduktion. Det är en omfattande order 
som visar att marknaden har förtroende för våra produkter, kvalitet och leveransförmåga. Det 
visar också att våra tidiga satsningar på ökad produktionskapacitet låg helt rätt i tiden” säger 
Jonathan Royce, vd på Bio-Works.
 
WorkBeads affimAb är en modern affinitetsresin som lämpar sig väl för storskalig rening av 
monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar används i behandlingen av bland annat 
reumatism, olika former av cancer och autoimmuna tillstånd som exempelvis colitis ulcerosa.

Kontakter
För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, , eller www.bio-works.com
kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: , jonathan.royce@bio-works.com
telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works
Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från 
laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och 
partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga 
för alla. Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya 
metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, 
används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare 
läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, 
Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av 
direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”
BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-

.works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-16 10:32 CET.
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