SenzaGen genomför sitt hittills största
testuppdrag för GARD®skin – värt cirka 1 MSEK
Lund, 11 augusti 2022
SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från en ny världsledande kund inom
kemikalieindustrin till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK. Ordern, som är den enskilt största
för testet GARD®skin och även den största från ett kemikaliebolag, erhölls i slutet av andra
kvartalet och kommer slutföras under tredje kvartalet 2022 vid SenzaGens GLP-certifierade
laboratorium i Lund.
Med GARD®skin vill kunden som har huvudkontor i USA, få mer detaljerad information om den
hudsensibiliserande effekten hos substanser som traditionellt sett anses vara svårtestade i andra
tidigare generationer av testmetoder, och därmed kunna utvidga sitt referensbibliotek.
”Vi upplever en starkt ökad efterfrågan på våra tester och det är mycket glädjande att fler kunder
väljer att lägga större testuppdrag hos oss, denna gång ett globalt världsledande kemikaliebolag.
Återigen bekräftas intresset för GARD®skins unika förmåga att hantera och generera mer data om
svårtestade substanser. Med GARD®skin möter vi ett behov inom hudsensibilisering som inga andra
tillgängliga tester täcker”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.
Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att
säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och vid behov att kunna styrka
detta i sina produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin godkänt av OECD som
testriktlinje för djurfri hudsensibilisering.
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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.
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