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LIDDS skriver avtal med Alira Health för stöd inom 
affärsutveckling
UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att bolaget skrivit avtal med Alira 
Health för stöd inom affärsutveckling, med fokus på att utlicensiera såväl bolagets 
läkemededelskandidater som teknologi.

Alira Health kommer att samarbeta med LIDDS och stödja bolaget genom sin M&A-expertis tillsammans 
med stark kunskap inom marknad, läkemedel och vetenskap för att hitta potentiella licenstagare, erbjuda 
stöd vid val av partners och i förhandlingar. Samarbetet kommer att markera en ny era av strukturerad och 
professionaliserad affärsutveckling inom LIDDS; och att slutföra en licensaffär på Liproca Depot har högsta 
prioritet 2023.

Alira Health är ett globalt rådgivar- och kliniskt forskningsföretag med över 600 forskare, strateger, 
ekonomer, kliniker och biostatistiker. Alira Health arbetar för att till fullo förstå alla aspekter av sina kunders 
verksamhet och erbjuda värde i varje skede av deras företags- och produktutveckling. Ett av Alira Healths 
affärsområden erbjuder affärsutveckling på säljsidan och M&A-stöd, och det är med detta affärsområde 
LIDDS kommer att samarbeta med under 2023.

”Jag har arbetat med Alira Health tidigare och jag har varit imponerad av den tydliga strukturen i deras 
arbete och de resultat som de har uppnått” säger Anders Månsson, VD för LIDDS. ”LIDDS behöver en 
professionell och strukturerad affärsutvecklingsprocess och vi är inte tillräckligt många för att bara kunna lita 
på interna resurser. Jag är säker på att den utökning av vårt team som samarbetet med Alira Health innebär 
kommer att påskynda våra licensieringsresultat och förbättra våra chanser att lyckas med affärer”, fortsätter 
han.

För ytterligare information kontakta

Anders Månsson, VD
Tel: +46 (0)70 860 47 38
E-post: anders.mansson@liddspharma.com
 
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
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LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och 
kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av 
olika läkemedelsklasser och kan lösa problem inom många indikationsområden, huvudsakligen inom 
onkologi. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj 
fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör frisättning 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.

Alira Health i korthet:

Alira Health är ett globalt rådgivar- och kliniskt forskningsföretag vars vision är att åstadkomma mera 
mänsklig sjuk- och hälsovård i partnerskap med patienter, genom innovativa teknologier och rådgivning från 
experter. Från utveckling till medicinsk vård kompletterar Alira Health expertisen inom sina läkemedels-, 
bioteknik- och medicintekniska kunder med alla typer av tjänster för hela produktlivscykler. Se också: www.
alirahealth.com
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