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QuiaPEG tecknar Letter of Intent med 
kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning 
av QPG-1030 med möjlighet att förvärva 
en licens för den kinesiska marknaden
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), meddelar 

idag att en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, har ingåtts med ett 

kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-

1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för bolaget att förvärva en 

licens av QuiaPEG för den kinesiska marknaden.

Parterna har fört diskussioner om ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030 och 
på sikt även andra läkemedelsprojekt. Avsikten med samarbetet är att det kinesiska 
läkemedelsbolaget, som idag är fokuserat på biosimilarer (syntetiskt framställda 
peptider, däribland teduglutid) för både den kinesiska och internationella 
marknaden, ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för 
kommande toxikologiska och kliniska studier.
 
Enligt avsiktsförklaringen kommer det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att 
erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa 
villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella 
villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom 
up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.
 
Det kinesiska läkemedelsbolaget har identifierats med hjälp av QuiaPEGs konsult i 
Shanghai och är ett av de större läkemedelsbolagen i Kina med en väletablerad 
marknadsposition och en stark delägare.
 
”- Vi är nöjda med att ingå denna avsiktsförklaring med ett väletablerat kinesiskt 
läkemedelsbolag med goda tillverkningsmöjligheter och som dessutom har en stark 
delägare. Vi fortsätter nu arbetet med att slutföra diskussionerna om de finala 
villkoren. Parallellt pågår utlicensieringsarbetet för QPG-1030 avseende EU och USA”
, säger QuiaPEGs VD, Marcus Bosson.
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För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel 
baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.

Om QPG-1030

QPG-1030, pegylerat teduglutid, är utvecklad med hjälp av QuiaPEGs 
patentskyddade teknologiplattform Uni-Qleaver® avsedd för utveckling av s.k. 
biobetters, förbättrade versioner av redan godkända och beprövade läkemedel. QPG-
1030 är en prodrog, vilket betyder att teduglutid är biologiskt inaktiv när den är 
pegylerad men återfår sin aktivitet när den frisätts i kroppen över tid. Detta 
möjliggör längre doseringsintervall och kan också ge förbättringar avseende klinisk 
effekt och biverkningsprofil. Prodroger av redan godkända läkemedel kan under 
vissa förutsättningar erhålla marknadsgodkännande baserat på ett mer begränsat 
utvecklingsprogram vilket kan spara tid och pengar. QPG-1030 är avsedd att 
administreras genom injektion i underhuden en gång per vecka.
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Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2022-11-01 14:42 CET.
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