
 

  

 Pressmeddelande 
 

  För omedelbar distribution 
 
Intervacc AB och Dechra Pharmaceuticals PLC ingår avtal för kommersialisering av 
Strangvac® i Europa 

Stockholm den 12 april 2021 - Intervacc AB (publ) har idag ingått ett exklusivt distributionsavtal med 
Dechra Pharmaceuticals PLC, (“Dechra”) för att kommersialisera Intervacc's vaccinkandidat 
Strangvac® i Europa, exklusive de Nordiska och Baltiska marknaderna där Intervacc på egen hand 
kommer att marknadsföra och sälja vaccinet. Strangvac®, som befinner sig i slutfasen av den 
regulatoriska granskningen hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, är ett innovativt 
vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar 
över hela världen. 

Distributionsavtalet är baserat på att Dechra köper färdiga vaccindoser av Intervacc för ett 
förutbestämt pris och ytterligare betalningar till Intervacc genom så kallade milestone betalningar om 
Dechra når definierade försäljningsmål. Avtalet sträcker sig över en period av fem år och Intervacc 
kommer att vara innehavare av marknadsföringstillståndet, MAH för Strangvac® i Europa. 

“Vi är mycket glada över att vi nu inleder ett partnerskap med Dechra för att framgångsrikt lansera 
Strangvac® i Europa. Det finns ett stort behov av att skydda hästar mot denna mycket smittsamma och 
allvarliga sjukdom. Vårt val föll i slutändan på Dechra som vår exklusiva partner eftersom de är en 
snabbväxande, global aktör inom veterinärområdet med en tydlig styrka inom marknadssegmentet 
häst. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Dechra lansera Strangvac® på den europeiska 
marknaden.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc. 

Ian Page, CEO på Dechra säger i en kommentar: “Vi är mycket glada över att etablera detta samarbete 
med Intervacc. Med Strangvac® kommer vi ytterligare stärka vår europeiska produktportfölj för hästar 
genom att förse veterinärer med en ny produkt som hjälper till att förebygga kvarka på häst.” 

Strangvac® är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos 
hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac® består av rekombinanta proteiner, 
injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett vaccin med utmärkt 
säkerhetsprofil. 
 
Intervacc befinner sig i slutfasen av godkännandeprocessen för den ansökan om 
marknadsföringstillstånd för Strangvac® som lämnats in hos europeiska läkemedelsmyndigheten, 
EMA. Bolaget planerar för ett godkännande från EMA under andra kvartalet i år. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Andreas Andersson, VD 
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70 
E-post: andreas.andersson@intervacc.se 

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för omgående offentliggörande den 12 april 2021. 
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Om Intervacc  
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin 
för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth 
Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified 
Adviser. 
 
Om Dechra 

Dechra är ett globalt företag som specialiserar sig på veterinärmedicinska läkemedel och relaterade 
produkter. Vi fokuserar på vår expertis inom utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring 
till veterinär verksamhet världen över. Majoriteten av Dechras produkter är fokuserade på viktiga 
terapeutiska kategorier där vi har ledande marknadspositioner, och många av våra produkter används 
för att behandla medicinska tillstånd där det inte finns någon annan effektiv lösning eller har en klinisk 
eller doseringsfördel jämfört med konkurrerande produkter. 

För mer information besök www.dechra.com.  

Kontaktuppgifter Certified Adviser 

Eminova Fondkommission AB 
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10 

http://www.dechra.com/
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