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DongBao förvärvar Ferrings produktionsverksamhet i Malmö 

St Prex, Schweiz och Shanghai, Kina fredagen den 17 november 2006 – Ferring 

Pharmaceuticals och Shanghai Dongbao Biopharmaceutical Company har idag ingått avtal om att 

Dongbao Biopharmaceutical kommer att förvärva Ferrings produktionsenhet i Malmö. 

Tidigare i år informerade Ferring sin personal om att Ferring skulle upphöra med sin 

produktionsverksamhet i Malmö vid utgången av mars 2008. Avtalet som träder i kraft den 1 

januari 2007 räddar ett 50-tal arbetstillfällen kvar. 

”Det har hela tiden varit vår målsättning att hitta en lösning som skulle säkerställa att Malmö-

verksamheten finns kvar” säger Ferring Pharmaceuticals Chief Operating Officer, Michel 

Pettigrew. ”Avtalet är en kick för Malmö stad och har säkerställt långsiktigheten för verksamheten 

och ett 50-tal medarbetare, vars erfarenhet kommer att bli ovärderlig för Dongbao 

Biopharmaceutical.” 

”Vi ser en enorm potential för produktionsverksamheten i Malmö” tillägger Dr George Li, VD för 

Dongbao Biopharmaceutical. ”Fabriken är väl utvecklad och befintlig personal, som kommer vara 

en viktig del av vår framtida affärsutveckling, erbjuder stor erfarenhet och kompetens” 

 
Om Ferring: 
 
Ferring är en Schweizbaserad, forskningsdriven läkemedelskoncern med global marknadsnärvaro. 
Företaget identifierar, utvecklar och marknadsför innovativa produkter inom områdena endokrinologi, 
gastroenterologi, gynekologi, fertilitet och urologi. För mer information om Ferring och våra produkter besök 
HTUwww.ferring.comUTH 
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Om Dongbao Biopharmaceutical: 
 
Shanghai Dongbao Biopharmaceutical Co., Ltd är en del av verksamheten inom Dongbao Enterprise Group 
Co., Ltd., som är en ledande biopharmaceutisk läkemedelskoncern i Kina. På senare år har Dongbao 
koncernen framgångsrikt gått från att vara ett traditionellt läkemedelsbolag till ett högteknologiskt, 
biomedicinskt företag.  Som en av de viktigaste divisionerna inom Dongbao Group, hanterar Shanghai 
Dongbao Biopharmaceutical Co., Ltd koncernens internationella utvecklingsstrategier. För mer information 
om Dongbao besök HTUwww.dongbao.comUTH. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Anders Ulfhielm 
Ferring AB 
+4640361128 
HTUanders.ulfhielm@ferring.com UTH 

 
Dr George Li 
Shanghai Dongbao Pharmaceutical Co Ltd. 
+86 21 639 10001 
george@dongbao.com 
 

 


