
Pressmeddelande
14 december 2022 11:10:00 CET

  Xintela AB Medicon Village 223 81 Lund

Xintela och NorthX Biologics tecknar ramavtal 
för samarbete
Xintela och NorthX Biologics tillkännager att de har tecknat ett samarbetsramavtal 
för att gemensamt accelerera utveckling av avancerade terapier (ATMP) genom att 
tillvarata bolagens kompletterande kompetens och resurser inom ATMP-utveckling 
och GMP-tillverkning. Projekt som ska initieras inom ramen för samarbetet 
inkluderar bland annat produkt- och processutveckling, kvalitetsstyrning och 
utökad expansionskapacitet för tillverkning av ATMPer.

”Det här är en mycket intressant möjlighet för oss. Xintela har utvecklat den unika 
stamcellsprodukten XSTEM, som nu är i klinisk utveckling, och har stark kompetens inom 
processutveckling och GMP-tillverkning av stamceller och andra ATMPer. Tillsammans 
med NorthX Biologics och deras tillverkningskapacitet kan vi ytterligare expandera och 
även bredda vår ATMP-verksamhet”, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

”Detta samarbete är ytterligare ett steg i rätt riktning mot att bli en ledande leverantör av 
lösningar inom cell- och genterapiområdet, vilket adderar till den gedigna kompetens 
NorthX redan har fått från +30 år av avancerad biologisk GMP-tillverkning. Jag är glad 
över att arbeta med Xintela och ser fram emot vår relation framöver”, säger Helena 
Strigård, vd för NorthX Biologics.
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Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi 
baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala 
stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin 
α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den 
patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för 
behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska 
studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som 
drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade 
behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och 
hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas 
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 
8000, certifiedadviser@penser.se.

Om NorthX Biologics

NorthX Biologics tillhandahåller processutveckling och tillverkningstjänster med expertis 
inom plasmider, proteiner och andra avancerade biologiska ämnen. NorthX Biologics har 
sitt huvudkontor i Matfors, Mellansverige, och teamet har tillverkat biologiska läkemedel 
enligt GMP-standarder sedan 1992. 2021 utsågs NorthX till ett nationellt innovationsnav 
för avancerade terapier och vacciner. NorthX har ambitionen att bli en internationellt 
ledande cell- och genterapitillverkare och partner för innovativa 
läkemedelsutvecklingsföretag. För mer information se .www.nxbio.com
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