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LIDDS beviljas patent för produktionsprocessen för 
NanoZolid® i Japan och Sydkorea
UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att dess senaste patentfamilj för 
produktionsprocessen för NanoZolid® och därmed även läkemedelsprodukter baserade på 
teknologin, har beviljats i Japan och Sydkorea. Patentet ger skydd fram till 2037 på båda 
marknaderna.

”Etablering av patentskydd på två marknader av betydande storlek är ett viktigt steg i det strategiska arbetet 
för att stärka vår kommersiella position vid potentiella partnerdiskussioner”, säger Nina Herne, VD för 
LIDDS.

LIDDS har nyligen fått patentgodkännande i Japan (JP2019520633A) och Sydkorea (KR20197011910A). 
Uppfinningen som täcker produktionsprocessen för NanoZolid®-teknologin ger skydd fram till 2037. 
Dessutom skyddar patentet alla läkemedel som tillverkas med den process som beskrivs i patentet. Detta 
innebär två viktiga godkännanden för denna patentfamilj, som också har fått godkännanden i Kina, 
Ryssland, Australien, Indien, Sydafrika och Singapore på senare tid. Patentet och ett relaterat patent är 
godkända i USA, vilket tidigare kommunicerats.

För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57
E-post: nina.herne@liddspharma.com
 
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
Tel: +46 (0)8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad 
frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika 
läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-
teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin 
möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade 
biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen 
fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

mailto:nina.herne@liddspharma.com
mailto:jenni.bjornulfson@liddspharma.com


PRESSMEDDELANDE
07 juni 2022 10:30:00 CEST

LIDDS
Virdings allé 32 B
SE-754 50 Uppsala
www.liddspharma.com

Bifogade filer

LIDDS beviljas patent för produktionsprocessen för NanoZolid® i Japan och Sydkorea

https://storage.mfn.se/6bbcb609-c8f7-4176-9109-0c8b91716616/lidds-beviljas-patent-for-produktionsprocessen-for-nanozolid-r-i-japan-och-sydkorea.pdf

