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Bio-Works tecknar distributörsavtal med Biotop Oy 
för den finska marknaden
Bio-Works Technologies AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Biotop 
Oy avseende Finland. Enligt avtalet kommer Biotop Oy att marknadsföra, sälja och 
distribuera WorkBeads, Bio-Works nästa generations proteinreningsprodukter, till 
sina kunder. Biotop har därmed tillgång till en konkurrenskraftig produktkatalog 
för rening av ett brett spektrum av biomolekyler.

”Biotop är väletablerade och kända för sitt fokus på innovativa produkter för forsknings- och 
diagnostikmarknaden. Det gör dem till en perfekt partner för Bio-Works och vi är väldigt glada 
över att kunna hälsa dem välkomna”, säger Jonathan Royce, VD för Bio-Works.

”Särskilt spännande är att Biotop förutom direktförsäljning även erbjuder sitt sortiment via ”
Bioshops”, fysiska butiker på strategiska platser i Finland, där Bio-Works produkter kommer att 
finnas tillgängliga direkt från hyllan.“

Biotop Oy är ett finskt Life Science-företag som grundades 1991. Företaget importerar och 
distribuerar innovativa produkter för forskning och diagnostik. Biotop Oy representerar ett 
trettiotal leverantörer från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Ungern, Japan, Sverige, 
Norge och USA. Företaget erbjuder produkter och utrustning inom kategorierna molekylärbiologi, 
cell- och vävnadsodling. Biotop har också ett nära samarbete med finska forskargrupper för att 
hjälpa till att kommersialisera deras innovationer.

" Samarbetet med Bio-Works kommer signifikant att utöka Biotops produktsortiment", säger 
Biotops vd, Risto Ranta.”

“Avtalet innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder lösningar under hela uppskalningsprocessen, 
från processvalidering till kommersiell storskalig GMP-produktion.”

I över ett decennium har Bio-Works fokuserat på att etablera samarbeten med lokala distributörer 
i Europa, USA och Asien. Etableringen av Biotop Oy som lokal distributör i Finland ligger väl i 
linje med företagets strategi att stödja kunder med lokala resurser.

Kontakter
För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, , eller www.bio-works.com
kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: , jonathan.royce@bio-works.com
telefon: +46 70 1434143.

http://www.bio-works.com/
mailto:jonathan.royce@bio-works.com
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Om Bio-Works
Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från 
laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och 
partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga 
för alla. Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya 
metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, 
används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare 
läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, 
Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av 
direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”
BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-

.works.com
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