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SenzaGen tecknar betydelsefullt 
licensavtal i USA med Burleson 
Research Technologies 
 
Lund, den 7 Mars, 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) 
meddelar idag att företaget har tecknat ett strategiskt viktigt licensavtal 
med Burleson Research Technologies Inc. (BRT). BRT kommer som 
första licenstagare i USA att marknadsföra och tillhandahålla GARD™ 
och utföra testet i sitt laboratorium i North Carolina. BRT blir således 
det första amerikanska laboratoriet som erbjuder GARD™, ett 
genombaserat test som med högre noggrannhet än andra tillgängliga 
testmetoder ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att 
kemiska ämnen orsakar allergier hos människor. 
 
Burleson Research Technologies, Inc. (BRT) är en USA-baserad kontraktsforskningsorganisation 
(CRO), specialiserad på immunotoxikologi. Företaget är en viktig leverantör av säkerhetstestning av 
kemikalier för kosmetika- och kemiindustrin och deltar i pågående nationella program för att 
analysera och validera olika alternativa metoder som möjliggör minskad användning av djur vid 
säkerhetstestning av kemikalier. BRT deltog i den framgångsrika så kallade ”ring trial” vilken 
genomfördes som ett led i den regulatoriska valideringen av GARDskin™. Denna studie slutfördes 
under hösten 2017 och resultaten visar att testet med en noggrannhet på 93,8% kan avgöra om 
kemiska ämnen riskerar att orsaka allergier. Detta bevisar att GARDskin™ överträffar alla nuvarande 
tillgängliga validerade metoder och var avgörande i licensavtalet med BRL. 
 
Enligt villkoren i avtalet kommer BRT omedelbart att inkludera GARDskin™ och GARDpotency™ som 
en ledande del av sina säkerhetsbedömningar till kunder inom kosmetika, kemikalie- och 
läkemedelsindustrin världen över men huvudsakligen i USA. 
 
"Detta nya licensavtal med ett högt respekterat amerikanskt CRO är ett första viktigt steg i arbetet 
för att kunna erbjuda GARD på en bredare marknad i USA, och är avgörande för att möta de 
amerikanska kundernas efterfrågan genom lokala tjänsteleverantörer. Vi ser att GARD kommer att 
spela en framträdande roll i den pågående globala processen för att minska användningen av djur vid 
säkerhetsbedömningar av kemikalier. GARD är den bästa tillgängliga in vitro-metoden, med 
egenskaper som överträffar dagens djurbaserade tester", säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager. 
 
"Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder GARD – ett robust djurfritt test med väldigt hög 
noggrannhet som har potential att bli en allmänt använd metod för utvärdering av kemiska 
substansers allergiframkallande egenskaper. Våra erfarenheter från deltagandet i den framgångsrika 
valideringsstudien bekräftar att testet är både tillförlitligt och enkelt att utföra, säger Gary Burleson, 
Chief Executive Officer, Burleson Research Technologies. 
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För mer information, kontakta: 
Anki Malmborg Hager, vd,  
SenzaGen AB 
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com  
Telefon: +46 768 284822 
 

Florence Burleson, Executive VP,  
Burleson Research Technologies, Inc. 
Email: fburleson@brt-labs.com 
Telefon: +1 919-719-2500 

 
 
Om Burleson Research Technologies 
Burleson Research Technologies (BRT) är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i North 
Carolina, USA som utför kvalitetssäkrade prekliniska immunotoxikologiska studier på uppdrag av 
kunder inom bioteknik-, läkemedels- och kemiindustrin, myndigheter och hälsovårdsföretag. 
 
Om GARD™ 
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar 
resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på 
möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den 
allergiframkallande potentialen för en kemisk substans. 
 
Om SenzaGen 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de 
kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla 
om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest 
tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna 
säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren 
kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika 
tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer 
information, besök www.senzagen.com.  
 
 
Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 
2018, kl.10:00 CET 
 
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets 
Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com. 
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