SenzaGen tar sin största order på djurfri testning
med GARD® – värde 4,2 MSEK
Lund, 21 juni 2022
SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större
internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största
beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika
användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i
Lund under de kommande sex till nio månaderna.
SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken
koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka
hudallergier hos människor.
”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den
toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna
order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge
kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den
markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på
marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer
för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och
koncernchef, SenzaGen AB.
GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken
koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-,
läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker
att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom
forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av
det första i sitt slag på marknaden.
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Om oss
SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen
från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar.
Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster
baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre
kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur
minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade
testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med
fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har
sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien. För mer
information, besök www.senzagen.com.
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528
00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-06-21 17:08 CEST.
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