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SenzaGen får uppföljningsorder på 0,6 miljoner 
kronor

Lund, 30 juni 2020

I februari fick SenzaGen i uppdrag att testa kemikalier åt ett stort globalt företag. Samma företag 
beställer nu ytterligare tester till ett värde av 0,6 MSEK, med bolagets unika GARD®air test, för att 
bedöma om utvalda kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna. Testerna 
kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

”Det är glädjande att vår nya försäljningsorganisations arbete fortsätter att ge resultat. Att fördjupa 
relationer och samarbeten med stora globala kunder är en förutsättning för att vi ska kunna etablera 
GARD och växa som företag. Den nya ordern är viktig då den både bekräftar att kunden är nöjd med 
vårt samarbete och att GARD-tester efterfrågas trots ett affärsklimat präglat av covid-19”, säger Axel 
Sjöblad, VD på SenzaGen.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med 
GARD®air-tester kan kunden identifiera ämnen med allergiframkallande effekt i luftvägarna under 
både produktutveckling och produktion, vilket leder till kostnadsbesparingar för bolaget samt 
säkrare produkter i samhället.
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Om oss

Om GARD
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk 
reaktion hos människa. Testerna vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka 
träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och 
tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet 
samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett in vitro-test 
för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier. Produktportföljen består av tester för 
hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de 
kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla 
om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest 
tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna 
säljs direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. 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, , är bolagets Certified Adviser.info@fnca.se
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