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Iconovo och TOA tecknar avtal för utveckling av
generisk inhalationsprodukt
Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och TOA
Pharmaceutical Co., Ltd, som utvecklar generiska produkter för den japanska marknaden, meddelade idag
att de har tecknat avtal om att utvärdera en inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling.
Avtalet har ett värde på 202 000 euro som ska betalas under de kommande 12 månaderna.
"Vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet mellan TOA och Iconovo som inleddes 2017. Slutmålet är att
ingå ett licensavtal, att utveckla en inhalerbar generisk produkt till ett läkemedel med betydande försäljning
på den japanska marknaden baserad på en inhalator från Iconovo," säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.
Om TOA Pharmaceuticals
TOA Pharmaceuticals Co, Ltd baserade i Japan tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier,
sanitetsartiklar och medicintekniska produkter. Företaget har investerat i en produktionsanläggning som
specialiserat sig på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt tillverkning av substanser som
används inom inhalation. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html
Kontakter

Johan Wäborg, VD
+46 707 78 51 71
johan.waborg@iconovo.se
Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar
inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex
vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett
läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen.
Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till
inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.
Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market,
Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm,
telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.
Denna information är sådan information som Iconovo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2021-11-19 07:18 CET.
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