PRESSEMELDING

Neuraxpharm utvider til Norden og ansetter ny daglig leder
Neuraxpharm, Europas ledende leverandør av CNS-medisiner, kunngjør i dag at selskapet
utvider til Norden gjennom å etablere en forretningsenhet i Stockholm. Magnus Wassén er
utnevnt til daglig leder i Neuraxpharm Nordics, og får ansvar for virksomheten i Norden.
Stockholm, 7 april 2021 - Neuraxpharm Group (Neuraxpharm) er et ledende europeisk
legemiddelfirma på sentralnervesystemet (CNS). Selskapet utvider nå sin virksomhet til Norden. Den
nye forretningsenheten skal ledes av Magnus Wassén. Enheten skal med utgangspunkt i
Neuraxpharm sin CNS-ekspertise tilby produkter fra Neuraxpharm sin omfattende portefølje til hele
Norden. Magnus Wassén har lang erfaring fra ledende roller i blant annet Pfizer, Merck og Viatris.
Han er en anerkjent ekspert innen markedsadgang, produktlansering og markedsføring av legemidler
i Norden og internasjonalt.
Med ekspansjonen i Norden styrker Neuraxpharm sin posisjon som den ledende CNS-spesialisten i
Europa og etablerer merkevaren i flere markeder med høyt salgsvolum. Det samlede CNS-markedet
i Sverige, Norge og Finland vokser i gjennomsnitt med åtte prosent(1). Sverige alene er det niende
største CNS-markedet i Europa (1) med over 650 millioner euro (1), og det tiende største markedet for
legemidler i Europa (1), med en verdi på 4 300 millioner euro.
Utvidelsen gjør det mulig for Neuraxpharm å etablere en solid plattform med lokal kompetanse som
er nødvendig for å lansere nye produkter og løsninger i de viktige nordiske markedene. I første
omgang vil Neuraxpharm tilby en salgsplattform for det nylig ervervede, markedsledende og sterkt
etterspurte legemidlet Buccolam®. Dette legemiddelet er utviklet for akuttbehandling av barn og unge
som lider av epilepsi. Buccolam® er allerede en etablert og etterspurt merkevare i Sverige, Norge,
Finland og Danmark. Arbeidet fremover vil være særlig rettet mot å legge et enda bedre grunnlag for
medisiner til behandling av sykdom i sentralnervesystemet, der Neuraxpharm allerede har en sterk
og stadig voksende portefølje.
Neuraxpharm har en strategi om å utvide i det europeiske markedet og arbeider kontinuerlig med å
nå dette måtet. Selskapet har økt sin tilstedeværelse fra to til atten land på bare fem år. Etableringen
av Neuraxpharm i Sverige er den første utvidelsen i Europa siden eierskiftet til Permira i desember i
fjor.
– Med utvidelsen til Norden iverksetter vi vår strategi for å etablere Neuraxpharm som den ledende
leverandøren av medisiner for behandling av CNS-sykdommer. Jeg er veldig glad for at vi nå kan ta
neste steg inn i disse viktige markedene. CNS-markedet vokser med åtte prosent i snitt i Norden, og
Sverige alene er det niende største CNS-markedet i Europa. Med Magnus Wassén har vi ikke bare
fått en ekspert på regionen, men også en leder med lang erfaring innen legemiddelsektoren. Sammen
vil vi fortsette vår satsing inn mot pasienter og helsepersonell og tilby et variert utvalg av CNSprodukter i flere land, sier Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO i Neuraxpharm
– Jeg gleder meg til å jobbe med Neuraxpharms høyt motiverte team av eksperter. Sammen skal vi
etablere konsernet som den ledende CNS-spesialisten med en omfattende portefølje i samtlige fem
land i Norden. Med Buccolam® starter vi vår virksomhet med et veletablert og vellykket legemiddel til
akuttbehandling av barn og unge. Etter hvert vil vi legge ytterligere medisiner som etterspørres i
Norden til porteføljen vår, sier Magnus Wassén, daglig leder i Neuraxpharm Nordics
Magnus Wassén’s tiltrer stillingen 1. april 2021.
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Om Group Neuraxpharm – den Europeiske CNS-spesialisten
Neuraxpharm er et ledende europeisk spesialfarmasøytisk selskap med legemidler til behandling av
sentralnervesystemet (CNS). Neuraxpharm har direkte tilstedeværelse i 18 land. Med støtte fra
investeringsfond rådgitt av Permira, har Neuraxpharm bygget en unik forståelse av CNS-markedet
over 35 år.
Med dette utgangspunktet utvikler og kommersialiserer Neuraxpharm verdifulle medisiner, generiske
standardprodukter og helse- og velværeprodukter, f.eks. probiotika og andre ernæringsmidler.
Selskapet arbeider kontinuerlig for å tilby et bredt spekter av effektive, høy kvalitet og rimelige CNSbehandlingsalternativer i Europa.
Neuraxpharm produserer også farmasøytiske produkter og farmasøytiske virkestoffer på sine egne
produksjonsanlegg i Spania, gjennom selskapene Lesvi og Inke, som distribueres til mer enn 50 land.
For mer informasjon om Neuraxpharm, se: https://www.neuraxpharm.com

