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Nanexa fördjupar samarbetsavtalet med Applied
Materials
Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har utökat sitt samarbetsavtal med Applied
Materials, Inc. Detta sker genom ett tilläggsavtal som reglerar kommersiella frågor och banar
väg för potentiella framtida licensavtal med kunder inom läkemedelsbranschen.
Avtalet syftar till att sätta ramarna för att utnyttja de två bolagens respektive styrkor för att
accelerera den avancerade läkemedelsutvecklingen. Det är framåtriktat och reglerar potentiella
framtida avtal, såväl för licensiering som för kommersiell produktion av läkemedel. Grunden i
samarbetet är Nanexas expertis och exklusivitet inom utveckling av injicerbara läkemedel, i
kombination med Applied Materials djupa kompetens inom materialteknik och avancerad
tillverkningsteknologi.
I december 2020 tecknade Nanexa ett samarbetsavtal med Applied Materials avseende
gemensam utveckling av beläggningsteknologi. Syftet med avtalet är att säkra storskalig
produktionskapacitet för bolagets ALD-belagda injicerbara läkemedel.
Det nya avtalet bygger i sin helhet på det tidigare kommunicerade samarbetsavtalet.
”Vi värderar samarbetet med Applied Materials högt. Det hjälper oss att öka takten på arbetet med
att ta projekt från idé hela vägen till marknad,” säger David Westberg, vd på Nanexa. ”Det utökade
avtalet tillsammans med vår nyligen färdigställda pilotanläggning, som möjliggör storskalig
produktion, ger oss bra momentum i diskussioner om fördjupade och nya samarbeten med våra
kunder.”
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
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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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