
 
 
Stockholm, 2020-04-07 
 

 
Pressmeddelande 
 

 
Avtal med tyska Celares banar väg för storskalig produktion av QPG-
1029 
 
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av 
kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelade idag att det har tecknat ett 
avtal med tyska Celares GmbH om att utveckla en optimerad process som är lämplig för 
storskalig produktion av produkter baserade på QuiaPEGs Uni-Qleaver-teknologi, inklusive 
QPG-1029 enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP). 
 
Avtalet med Celares, som har lång erfarenhet inom pegyleringskemi, är en komplettering till 

QuiaPEGs nuvarande samarbete med det kinesiska företaget Xiamen SinoPEG Biotech. 

Sammantaget är QuiaPEG nu redo att optimera processen för produktion av den 

egenutvecklade pegyleringsteknologin Uni-Qleaver, för utveckling av prodroger och så 

kallade biobetters med förbättrade farmakologiska egenskaper, och den ledande 

läkemedelskandidaten QPG-1029 (pegylerad liraglutid) för behandling av typ 2-diabetes och 

fetma. 

 

QuiaPEG uppnådde proof-of-concept i en preklinisk effektstudie med QPG-1029 i februari 

2020, vilken visade att Uni-Qleaver-plattformen fungerade som avsett, vilket minskar 

plattformens tekniska risker betydligt och ökar möjligheterna att nå framtida licensavtal. 

 

”Samarbetet med Celares är ett stort steg framåt när vi nu förbereder en uppskalning av 

produktionen av QPG-1029 för kommande studier och även vill utöka vår 

tillverkningskapacitet av själva pegyleringsplattformen Uni-Qleaver, något som potentiella 

licenstagare efterfrågar,” säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG. 

 

"Uni-Qleaver-plattformen är den mest lovande och bredast tillämpliga frisättningsbara 

pegyleringsteknologin på marknaden och vi ser fram emot samarbetet med QuiaPEG", säger 

Dr. Ralf Kraehmer, VD för Celares. 

 

Den globala marknaden för diabetesläkemedel beräknades till 42 miljarder USD under 2019, 

varav det snabbväxande GLP1-segmentet utgör 20%. Liraglutid, som marknadsförs under 



varumärkena Victoza and Saxenda, är den marknadsledande GLP1-produkten med en årlig 

försäljning på cirka 4 miljarder USD. Baspatentet upphör att gälla 2022. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Marcus Bosson, verkställande direktör 
Tel: +46-70-693 1253 
E-post: marcus.bosson@quiapeg.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 7 april 2020. 
 
Om QuiaPEG 
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på 
en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och 
patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av 
läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets 
unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: 
QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com. 
 
Om Celares 
Privatägda Celares GmbH, baserat i Berlin, är en erkänd ledare inom området pegylering och 
kemisk modifiering av biofarmaceutika. Företaget tillhandahåller högkvalitativa 
kundanpassade tjänster, inklusive genomförbarhetsstudier, uppskalning och 
processutveckling, samt utveckling och validering av nödvändiga analysmetoder. Celares 
erbjuder dessutom cGMP-produktion av pegylerade och kemiskt modifierade 
biofarmaceutiska produkter för kliniska fas I studier. Baserat på långvarig erfarenhet och 
utmärkt vetenskapligt kunnande påskyndar Celares kundernas utvecklingsprogram. För 
ytterligare information, vänligen besök www.celares.com.  
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