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Ziccum förlänger utvärderingsavtal med
globalt läkemedelsföretag.
Lund, 25 januari 2021. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) ingick ett utvärderingsavtal 3
oktober 2019 med Janssen Vaccine & Prevention B.V., en av Janssens
läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Baserat på de positiva
resultaten från denna inledande fas att studera kompatibiliteten med ett
modellvaccin, som tagits fram genom en teknologiplattform, har båda bolagen
nu förlängt utvärderingsavtalet fram till 30 juni 2021. Syftet är att slutföra
analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.
”Vi är mycket stolta och glada över detta första pilotprojekt med Janssen”, säger Ziccums VD Göran
Conradson.
”Det första pilotprojektet föll väl ut”, säger Ziccums ordförande Fredrik Sjövall. ”Vi är naturligtvis
mycket glada att vi förlänger detta samarbete”.
LaminarPace lufttorkar skonsamt känsliga biologiska läkemedel som proteiner, peptider och
vacciner i rumstemperatur, som gör att de aktiva ingredienserna hålls intakta. Denna teknik kan
användas för att utveckla nya stabila torra pulver av vacciner och biologiska läkemedel. Detta gör
det möjligt att transportera och administrera vacciner kostnadseffektivt i olika klimat runt om i
världen. I detta förlängda samarbete står varje part för sina egna kostnader.
För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:
Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com
Mobil: 0709 61 55 99
Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08 463 83 00
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Om Ziccum
Ziccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande
vacciner. Med Bolagets patenterade teknologi LaminarPace möjliggörs produktion av nya,
skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt, utan krav på
en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna
logistiknoder.
Denna information är sådan information som Ziccum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2021-01-25 18:40 CET.
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