
 

 

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en 

barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicin-teknikprodukten ColdZyme®, en 

munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att 

utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade 

partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. 

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se. 
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Artikel om ColdZyme-studie frias från 

misstankar om oredlighet i forskning 
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) friar de två forskare som anmälts av Region Skåne för 

en artikel om en Enzymatica-finansierad forskningsstudie. Enligt nämnden finns det ingen grund för 

misstankarna om förfalskning eller fabricering av data.  

Det var i december 2021 som Region Skåne anmälde artikeln från 2017 om Enzymaticas studie Coldprev 1 till 

Npof. Nämnden friar forskarna från misstanken om oredlighet i forskning och skriver i sitt beslut:  

”Nämnden menar att om man läser artikeln i dess helhet framgår det hur försöken har genomförts samt hur 

beräkningarna har gjorts. Det finns därmed ingen grund för misstankarna att det rör sig om förfalskning eller 

fabricering av data”. (Beslut, Dnr: 3.1-21 0177) 

”Vi är inte förvånade. Det här handlar om välrenommerade forskare som inte har någon anledning att tänja på 

gränserna. Nu hoppas jag för både deras och för vår skull att Npofs beslut sätter punkt i den här frågan”, säger 

Claus Egstrand, VD för Enzymatica. 

Den aktuella studien finansierades av Enzymatica och resultat från den har tillsammans med flertalet andra 

studier använts i en lång rad regulatoriska processer runt om i världen när ColdZyme godkänts av nationella 

myndigheter för nya marknader. Resultat från studien ingick också i den samlade kliniska data som granskades 

när ColdZyme godkändes som en klass-III medicinteknisk produkt i EU. De tre senaste marknaderna där 

produkten godkänts av myndigheterna är Kanada, Mexiko och Turkiet. 

”Vi har en effektiv produkt med god vetenskaplig dokumentation. Det gör att godkännandet på nya marknader 

ofta går fort, vilket gör det möjligt för oss att expandera internationellt i god takt”, säger Claus Egstrand.  
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