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Kina i Sverige. Roland Holmqvist och Christina Aston övervakar tillverkningen i den kinesiskägda Limhamnsfabriken. Rechon Life Science kan antingen ta in ett färdigt läkemedel från en
kund för kontraktstillverkning eller ta in ett tidigt projekt för att tillverka, förpacka och distribuera produkten för de första kliniska försöken.

”En ny värld har öppnats”
LIMHAMN

När Ferrings fabrik i Limhamn skulle
läggas ned kom Dongbao Biopharmaceutical in i bilden.
– Vi fick en ny chans. Just nu
har vi tre tjänster ute. Vi söker två
operatörer och en tekniker, säger
Roland Holmqvist, vd för Rechon Life
Science.
Historien om Rechon Life Science
AB är sagan om den luggslitna danska
ankungen som på fem år förvandlats
till livskraftig kinesisk svan.
Den tidigare ägaren trodde mer
på Köpenhamn och Schweiz än på
Limhamn. All administration och
produktion skulle bort inom tio år.
Nedläggning hotade.
De nya kinesiska ägarna ser
Limhamnsfabrikens läge som
strategiskt – ”bara 25 kilometer från
Copenhagen Airport”, heter det i
Rechon Lifes marknadsföring.
– Vi ser en stor potential i Malmö.
De anställda där är en viktig del
av vår framtid, hävdar George
Li, ordförande för det kinesiska
ägarbolaget.
Rechon Life Science är nu en liten
bricka i Kinas globala ambitioner.
Bioteknik är prioriterat i kinesernas
framtidssatsningar.

I Limhamn finns ett sextiotal anställda som tillverkar, fyller,
analyserar, etiketterar och förpackar
läkemedel för svenska och utländska
bolag – allt från mun- och nässprayer till sprutor och ampuller.
– Tidigare var vi en liten del av
en stor europeisk koncern. Idag
är vi ett komplett företag med alla
funktioner, fast vi är små, säger
Roland Holmqvist.
En bärande tanke är att Rechon
Life Sceince ska hjälpa sitt kinesiska
moderbolag att få deras bioteknikprodukter godkända för användning
i Europa och USA.
– Våra ägare är tungt inriktade
på bioteknik. De har världsomspännande patent på mediciner
med bättre verkan än de som finns
på marknaden idag, säger Holmqvist.
Kemisten Christina Aston tituleras
QP – kvalitetsansvarig – och ska se
till att all verksamhet följer EU:s och
USA:s certifieringsregler.
– Vi kan ta in ett projekt och förbereda de första kliniska försöken.
Vi kan sedan följa produkten genom alla faser och kvalificera, skala
upp, analysera, utveckla, validera och
registrera produkten fram till godkännande och kommersialisering,

”Tidigare var
vi en liten
del av en stor
europeisk
koncern.
Idag är vi ett
komplett
företag
med alla
funktioner,
fast vi är
små.”
Roland Holmkvist,
vd för Rechon Life
Science AB.

■ Nästa del:

Telekomjätte
växer med svensk
kompetens

Kvalitetsgranskning av alla ampuller
sker manuellt och följer de hårda regler
som gäller i EU och USA.

säger hon.
– Vi kan jobba från råvara till färdig
produkt.
Rechon Life Science har blivit ett
skyltfönster för kinesiskt företagande i Europa. Roland Holmqvist
är något av en kinesisk ambassadör
gentemot Invest in Skåne och andra
lokala organisationer – och något
av en skånsk ambassadör gentemot
kinesiska besöksdelegationer som på
plats vill studera en viktig utlandsinvestering.
– Dongbao är väldigt stolta över
att äga oss. Vi är ju det första kinesiska läkemedelsföretaget i Europa.
Vi har deltagit på mässor i Frankfurt,

Madrid och Paris, säger han.
Roland Holmqvist har daglig
kontakt med ägarna och besöker Kina
någon gång per år. En anställd har
nyligen återvänt hem efter ett halvår på Dongbaos fabrik. Han hjälpte till att inkorporera amerikanskeuropeiska läkemedelskrav i den
kinesiska produktionen, men skrev
också regelbundna veckobrev till
arbetskamraterna i Limhamn om
matkultur, hotelliv och bröllopsyra.
– En ny värld har öppnats för oss.
Men våra ägare försöker inte pådyvla oss någon kinesisk företagskultur. George Li har själv forskat
och doktorerat i Uppsala. Det betraktas som självklart att vi i Sverige fortsätter arbeta på det svenska sätt vi alltid gjort, säger Christina Aston.
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