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Enzymatica sluter avtal med Actavis för ColdZyme i Norden 
 
Enzymatica och det internationella läkemedelsföretaget Actavis har skrivit en avsiktsförklaring 
(letter of intent) om försäljning av Enzymaticas produkt mot förkylning, ColdZyme® Munspray, för 
den nordiska marknaden.  Genom avtalet kommer ColdZyme Munspray att kunna säljas i cirka  
3 200 apotek och ett stort antal butiker inom bland annat hälsofackhandeln i Norden. 
 
Enligt avsiktsförklaringen inlicensierar Actavis ColdZyme Munspray för distribution och försäljning i 
Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Actavis räknar med att kunna börja sälja ColdZyme i 
Sverige under andra halvåret 2013 och i övriga Norden under 2014. En försiktig bedömning är att 
under den kommande femårsperioden uppnå en nettoförsäljning av ColdZyme Munspray i den 
nordiska detaljhandeln på totalt 350-400 Mkr. Affären mellan Enzymatica och Actavis beräknas bli 
slutförd senast under juni i år. 
 

- Det här är vårt största kommersiella genombrott hittills – genom Actavis omfattande 
investering i marknadsföring och försäljning kan vi nu nå ut brett på den nordiska 
marknaden, både på apotek och i hälsofackhandeln, säger Michael Edelborg Christensen, VD 
Enzymatica. 

 
Enligt avtalet kommer Actavis att göra omfattande marknadsinvesteringar för ColdZyme. Actavis 
planerar att investera lika mycket i marknadsföring på ColdZyme som på deras största varumärken 
Flux och Decubal under en femårsperiod och tillsätta betydande försäljnings- och distributions- 
resurser för ColdZyme på den nordiska marknaden. 
 
 

- Vi ser mycket positivt på den här affären. Enzymatica har på kort tid visat att deras munspray 
ColdZyme är ett mycket bra alternativ för att förebygga och behandla förkylningar, inte minst 
genom avtalen med flera apotekskedjor. Vi kommer nu att göra en kraftfull 
marknadslansering av produkten i Norden, säger Magnus Nylen, Nordic Marketing Director 
OTC på Actavis.  

 
Marknadspotentialen för ColdZyme Munspray är stor. Förkylning är en av våra vanligaste sjukdomar. 
I Norden med cirka 25 miljoner människor är incidensen 75 miljoner förkylningar per år (källa: 
Smittskyddsinstitutet). Enzymatica uppskattar marknadspotentialen i Norden till cirka 25 miljoner 
förkylningar, motsvarande en tredjedel av de förkylningar som behandlas med någon form av 
preparat idag. Den receptfria marknaden i Norden för behandling av förkylningar beräknas vara värd 
cirka 2,1 miljarder SEK per år och har en årlig tillväxt på 5 procent (källa: Euromonitor/IMS).  
 
ColdZyme® Munspray registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt, klass I i 
augusti 2012. Produkten är avsedd att användas för att förebygga förkylningar, men kan också 
förkorta sjukdomsförloppet om sprayen börjar användas i ett tidigt stadium av förkylningen. 
Munsprayen innehåller bland annat ett enzym från djuphavstorsk som har visat sig ha mycket goda 
terapeutiska egenskaper. Under första kvartalet 2013 började ColdZyme säljas på Kronans 
Droghandel och Apotek Hjärtats apotek i Sverige, vid sidan av tidigare försäljning i hälsofackhandeln. 
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Enzymatica, som idag är noterat på Aktietorget, meddelande i april att man planerar för listbyte och 
har beslutat att påbörja en process för att notera bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under det 
första halvåret 2014. Noteringen på Stockholmsbörsen blir central för Enzymaticas internationella 
expansion. 
 
För mer information, kontakta: 
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, 
michael.christensen@enzymatica.se 
 
Magnus Nylen, Nordic Marketing Director OTC, 0705-14 84 94, 
MNylen@actavis.se  
 
 
Om Actavis 
Actavis är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på utveckling, tillverkning och distribution av 
generiska läkemedel och biosimilars. Företagets globala huvudkontor ligger i Parsippany, New Jersey, 
USA. Det finns även ett europeiskt huvudkontor i Zug, Schweiz.  

Det nya Actavis Inc. är en kombination av Watson Pharmaceuticals Inc. och Actavis Group. År 2012 
förvärvades Actavis Group av Watson Pharmaceuticals Inc. Det nya företaget tog namnet Actavis Inc. 
I Skandinavien var Watson representerat av Arrow. Det nya nordiska huvudkontoret för Actavis har 
sitt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.  

Actavis är världens tredje största generiska läkemedelsföretag, med mer än 750 molekyler i 1700 
doseringskombinationer som marknadsförs globalt genom verksamhet i mer än 60 länder, med 
tillgång till mer än 5 miljarder av världens konsumenter.  

Om Enzymatica AB (publ) 
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och 
registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica 
använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik 
egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner 
sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja 
läkningsprocesser. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknik produkter, PeriZyme 
tuggummi mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme Munspray CE mot förkylning som 
nyligen lanserats på apotek i hela landet. 
 
Om Enzymatica på webben 
Enzymaticas Pressrum »  
Enzymaticas Webbplats »  
Enzymatica på LinkedIn »  
Enzymatica på Twitter »  
För Investerare »  
För Investerare »  
ColdZyme Webbplats »  
ColdZyme på facebook »  
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