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Nanexa tecknar samarbetsavtal med Applied
Materials, Inc.
Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det ledande
materialtekniklösningsföretaget Applied Materials, Inc. för att etablera en uppskalad GMPklassificerad produktionsanläggning för ALD-belagda läkemedel hos Nanexa i Uppsala.
“Vi är mycket stolta över att arbeta med Applied Materials i detta viktiga steg i vår utveckling,”
säger Nanexas vd, David Westberg. “Genom detta samarbete hoppas vi kunna bredda Nanexas
affär inom läkemedelsområdet och förstärka vår förmåga att snabbt skala upp
läkemedelsproduktionen för större kliniska studier i fas 2 och 3, såsom vårt eget projekt NEX-18,
och på längre sikt etablera fullskalig industriell produktionskapacitet.”
Applied Materials är världsledande inom materialtekniklösningar som används för att producera
praktiskt taget alla nya chip och avancerade skärmar världen över. Enligt detta samarbetsavtal
kommer Applied Materials att tillhandahålla pilottillverknings- och teknikfunktioner vid Nanexas
GMP-klassificerade anläggning i Uppsala.
Inom ramen för samarbetet kommer Nanexa att utveckla beläggningsteknik i syfte att skala upp
processen för långverkande injicerbara läkemedel.
”Vi är förväntansfulla över den potential som ligger i att ta Applieds djupa expertis inom
materialteknik och avancerad tillverkningsteknologi från halvledarindustrin för att lösa viktiga
utmaningar inom det biovetenskapliga området,” säger Om Nalamasu, vd för Applied Ventures
och CTO på Applied Materials. ”Vi är glada över att arbeta med Nanexa och tillämpa beläggningar i
nanometerskala på aktiva farmaceutiska ingredienser för långverkande injicerbara läkemedel.
Samarbetet adderar till våra växande intressen inom life science och vår förmåga att bygga
samarbeten över industrigränserna så att innovationer från halvledarindustrin ska kunna bidra till
framsteg för sjukvården.”

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se
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Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag fokuserat på utvecklingen av
PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system med stor potential inom ett flertal
substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna
projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.
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