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PATENTANSÖKAD INLÄMNAD

ANDERS JUNGBECK NY I STYRELSEN

Enorama Pharma har under perioden lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige,
gällande formuleringen av vår nikotinprodukt.
– Detta är en mycket viktig milstolpe i företagets historia
som vi har arbetat hårt och målinriktat för att lyckas med.
Patentet kommer att skydda vår produkt och teknologi, men
också vara en viktig försäljningsparameter i förhållande till våra
nuvarande och kommande kunder. De föredrar att inlicensiera produkter som är patentskyddade i sina portföljer, säger
Annette Agerskov, Vice VD på Enorama Pharma.

Enorama Pharma har skrivit ett konsultavtal med Anders
Jungbeck, som blev invald i styrelsen på årsstämman i maj.
Anders ska arbeta två dagar i veckan på Enorama Pharma,
där han kommer att dra nytta av sitt stora nätverk inom
läkemedelsbranschen. Han kommer även att bidra med sina
kunskaper och erfarenheter för att ytterligare öka takten på
försäljnings- och affärsutvecklingen.

TVÅ ANSÖKNINGAR OM VARUMÄRKESREGISTRERING

Enorama Pharma har under maj månad lämnat in två ansökningar om varumärkesregistrering. Det första varumärket är
CHEWMED, namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som kan användas till flera olika läkemedelssubstanser.
Det andra varumärket är NICOBRIGHT, som avser namnet på
vårt nikotintuggummi.

MÅNGA GIVANDE MÖTEN PÅ PARTNERKONFERENS
Enorama Pharma deltog i slutet av maj på den internationella
partnerkonferensen EuroPLX i Wien. EuroPLX är en mindre
konferens än den tidigare besökta BIO Europe, men med
större fokus på generiska substanser. Totalt deltog 175 företag
och 250 delegater.
– Enorama Pharma höll 23 möten med intresserade företag
under två dagar, något vi är mycket nöjda med. Nu pågår
uppföljningsarbetet med att formulera sekretessavtal med
möjliga samarbetspartners samt att komma överens om nästa
steg med potentiella kunder, berättar Mats Rönngard, VD på
Enorama Pharma.

REGISTRERINGSBATCHERNA FÄRDIGA
Enorama Pharma har under perioden avslutat framställningen
av registreringsbatcherna för våra fyra nikotinvarianter – frukt
och mint, båda med 2 respektive 4 mg nikotin. Förberedelserna inför registreringsansökan fortsätter under de kommande
månaderna med framtagande av stabiliseringsdata och
genomförande av en bioekvivalensstudie.

VÅRA NÄTVERK VÄXER
En mycket intressant konferens, Global Forum on Nicotine
2017, hölls i mitten av juni i Warszawa, Polen. Temat var
”Reducing Harm, Saving Lives”. Konferensen bjöd på många
intressanta programpunkter om nikotin och nikotinprodukter.
Vår närvaro gav oss dessutom stora möjligheter att bygga
nätverk inom nikotinindustrin.

DIALOG I EUROPA, USA OCH ASIEN
Dialogen med potentiella kunder är i full gång.
– Vi har för närvarande dialoger med flera intresserade
kunder för våra nikotinprodukter i både Europa, Nordamerika
och Asien. Dessutom är inledande dialoger initierade med
flera potentiella kunder för vår CHEWMED-teknologi, där flera
aktiva substanser inom olika terapiområden diskuteras, uppger Annette Agerskov, Vice VD på Enorama Pharma.
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