SenzaGen tar order värd 0,7 MSEK på
GARD®skin från ett av världen största
läkemedelsbolag
Lund, 24 augusti 2021
SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ett globalt ledande läkemedelsföretag.
Uppdraget är värt 0,7 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering
GARD®skin. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.
Läkemedelsbolaget, som är ett av världens största, har global verksamhet med en unik bredd av
behandlingsområden. Med GARD®skin vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka
allergiska reaktioner på hud.
“Vi är oerhört glada över att av de största läkemedelsbolagen i världen valt att samarbeta med
SenzaGen och bestämt sig för att testa substanser med GARD®skin, vilket återigen validerar värdet
av GARD®skin internationellt. Med vår testmetod får de snabba och tillförlitliga svar och kan redan
under utvecklingsfasen säkerställa att deras substanser inte kan orsaka hudallergi. Uppdraget är
ännu ett bevis på att vår innovativa teknologi är högintressant för ledande bolag inom
läkemedelsindustrin. Med denna nya viktiga order fortsätter vi att utöka vår kundbas med fler
världsledande företag”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.
SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka
träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier.
Kontakter
Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com| Mobil: 0708-20 29 44

SenzaGen

Scheelevägen 2

SE-223 81 Lund

info@senzagen.com

www.senzagen.com

Om oss
SenzaGen är ett svenskt bioteknikbolag som erbjuder den senaste teknikens djurfria tester för att
bedöma om kemikalier kan vara allergiframkallande. Testmetoden GARD® kombinerar genomiska
data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och
analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Med
enastående hög träffsäkerhet möter GARD® behoven inom flera industrier och bidrar till att företag
kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter. GARD®-testerna
utförs i SenzaGens GLP-godkända laboratorium samt hos utvalda partners i Europa och USA.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. 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.
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