Storsatsning på tillverkning av avancerade vaccin och biologiska läkemedel i Matfors
Det svenska investmentbolaget Flerie Invest gör en stor investering för att utveckla en
innovationshubb för avancerade vaccin och biologiska läkemedel i Matfors utanför Sundsvall.
Hubben ger Sverige en infrastruktur för processutveckling och storskalig produktion i samverkan
med innovativa biotechbolag.
Etableringen sker genom att Flerie Invest har lett förvärvet av Cobra Biologics Matfors AB från
amerikanska Charles River Laboratories för cirka 455 mSEK. Det nya bolaget får namnet NorthX
Biologics AB.
Flerie Invest avser att investera ytterligare i anläggningen för att skapa en toppmodern
innovationshubb för avancerande vaccin och läkemedel som bygger på DNA, RNA, proteiner och
celler. Innovationshubben kommer att bli en öppen plattform för samarbeten mellan innovativa
biotechbolag och andra aktörer i Sverige, Norden och internationellt.
Genom hubben får Sverige kapacitet för processutveckling och storskalig produktion av avancerade
vaccin och biologiska läkemedel.
”Vi är mycket glada att medverka till en kommersiellt och finansiellt hållbar infrastruktur som gör det
möjligt för inhemska och utländska bolag att expandera sin verksamhet i Sverige”, säger Thomas
Eldered grundare av Flerie Invest.
Regeringen har gett Vinnova uppdrag att stödja etableringen av innovationshubben i samverkan
med NorthX Biologics.
”Genom satsningen på anläggningen i Matfors kommer Sverige att kunna behålla produktion och
utveckling av nya läkemedel. Det är en viktig pusselbit för att bygga Sveriges position som en
ledande nation inom life science. Innovationshubben för avancerad utveckling och produktion
kommer att komplettera Testa Center i Uppsala”. säger Jenni Nordborg, nationell samordnare för
life science och chef för regeringens Life science‐kontor.
”Testa Center i Uppsala, som har stöd från Vinnova, har hjälpt många innovativa biotechföretag att
utveckla nya tillverkningsprocesser som kommer att kunna tillämpas i större skala hos NorthX
Biologics”, säger Lotta Ljungqvist, VD för Testa Center.
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Om NorthX Biologics AB
NorthX Biologics AB är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på processutveckling och storskalig
produktion av avancerade vaccin och biologiska läkemedel. Grunden för bolaget är en anläggning i
Matfors som är specialiserad på DNA‐ och proteintillverkning och idag har 128 högkvalificerade
medarbetare och en produktionsyta på 7000 kvm. VD för NorthX Biologics är Ted Fjällman, Partner
på Flerie Invest och tidigare VD på bioteknologiföretaget Prokarium som utvecklar vaccin och
immunterapi mot cancer. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science forskning och
bolagsbyggande.

Om Flerie Invest AB
Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i
Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA,
Nederländerna, Island och Israel. Fokus ligger på investeringar i bolag inom läkemedelsutveckling.
Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm som han byggde upp till ett
av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. Flerie Invest är en aktiv
medlem i SwedenBIO och British Venture Capital Association (BVCA).
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Flerie Invest leder förvärv av norrländsk läkemedelsfabrik för 455 miljoner kronor
‐ Storsatsning på DNA, RNA, protein och avancerad läkemedelsutveckling och GMP‐tillverkning
Flerie Invest, ett investmentbolag inom bioteknik‐ och läkemedelsutveckling med kontor i Stockholm
och London, har lett ett syndikat av investerare och förvärvat Cobra Biologics verksamhet i Matfors,
Sverige, från det amerikanska företaget Charles River Laboratories. Köpeskillingen uppgår till cirka
455 miljoner kronor samt ytterligare villkorad köpeskilling senare. Verksamheten har 128 anställda
som alla erbjuds fortsatt anställning. Verksamheten kommer fortsättningsvist att bedrivas under
namnet NorthX Biologics.
Anläggningen i Matfors omfattar en yta på 7’000 kvadrameter och har en befintlig
renrumsinfrastruktur, processutvecklings‐ och kvalitetskontrolllaboratorier samt lagerutrymmen och
är utrustad för att tillverka plasmid‐DNA enligt GMP och teknisk proteintillverkning i kommersiell
skala. Ytterligare investeringar och utvidgning av anläggningen kommer att påbörjas och detta
förväntas leda till ökat antal anställda. Detta kommer att resultera i ökad biofarmaceutisk utveckling
och tillverkningskapacitet, inklusive RNA‐ och cellterapier, och kommer att katalysera FoU‐ och
tillverkningspartnerskap i Norden, vidare inom EU och resten av världen.
”Detta förvärv är en ambitiös satsning för oss och passar bra med Fleries strategi att investera i gen‐
och cellterapirområdet i Europa och USA,” säger Thomas Eldered, President för Flerie Invest.
”Jag ser fram emot att arbeta med den mycket kompetenta personalen i Matfors för att hjälpa
innovativa biotechbolag att växa, samt att skapa beredskap och produktionstrygghet för läkemedel
och vacciner inför framtida pandemier”, säger Ted Fjällman, partner Flerie Invest och VD för NorthX
Biologics.

Om Flerie Invest AB
Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i
Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA,
Nederländerna, Island och Israel. Fokus ligger på investeringar i bolag inom läkemedelsutveckling.
Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm som han byggde upp till ett
av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. Flerie Invest är en aktiv
medlem i SwedenBIO och British Venture Capital Association (BVCA).
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