LifeClean erhåller patent i Kina
15 april 2021 kl. 12:30
LifeClean International meddelar idag att bolaget har beviljats patent i Kina för formuleringen av
bolagets unika kemiska teknologi. Patent är därmed beviljade på de viktigaste marknaderna för
kommersialisering av LifeClean Desinfektion.
”Dagens besked är en viktig milstolpe för LifeClean som vi har arbetat hårt och länge för. Vi gläds åt
att ha det kinesiska patentverket på vår sida och har nu etablerat ett brett patentskydd för LifeClean
Desinfektion i enlighet med vår strategi. Beskedet är centralt i vår strävan att ta oss in i Kina och vi
arbetar nu intensivt mot registrering och marknadsgodkännande. Tidslinjen är svår att uppskatta
men vi hoppas på ett godkännande under 2022.”, säger Thomas Lööw, vd för LifeClean International.
Patentet skyddar den formulering av klordioxid som är unik för LifeClean Desinfektion. Bolaget har
redan motsvarande patent i 25 andra länder däribland Indien, Japan, Sydkorea, USA och 15 länder i
Europa. Det kinesiska patentet är beviljat till 2034.
Den kinesiska marknaden för desinfektion är en av världens största. LifeClean levererade redan
under mars 2020 desinfektion till skolor i Wuhan. Det möjliggjordes temporärt via Hong Kong.
Denna information är sådan som LifeClean International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 12:30.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB
E-post: thomas.loow@lifeclean.se
Telefon: +46 70 795 59 35
Om LifeClean International:
LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
LCLEAN). LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad highlevel ytdesinfektion med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och
virus. Genom dotterbolagen Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för
miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska teknologi är skalbar inom flera områden. För mer
information, besök gärna www.lifeclean.se.
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