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AMPLICON ANSÖKER OM VARUMÄRKESREGISTRERING I EU FÖR SIN LEDANDE
KONSUMENTPRODUKT
Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB (publ), som fokuserar på att utveckla
konsumentprodukter, meddelade idag att det har lämnat in en ansökan om
varumärkesregistrering för sin ledande produkt till EU:s immaterialrättsmyndighet
(EUIPO).
Det effektiva inlämningsdatumet var 1 juni, 2022. Amplicon anser att ett EU-varumärke väsentligt ökar
det globala värdet av bolagets varumärkesportfölj.
"Vi går snabbt framåt i utvecklingen av våra torra vita nikotinpåsar med unika och konsumentvänliga
profiler för hur smak och nikotin frigörs. Denna ansökan är en viktig milstolpe eftersom vi tror att ett
starkt varumärke, skyddat av immateriella rättigheter, kommer att hjälpa oss att till fullo få ut värdet av
vår innovation till marknader i och utanför Europa”, säger Tomas Hammargren, styrelseordförande för
Amplicon.
EUIPO hanterar registreringen av EU-varumärket (EUTM), som ger immateriella rättigheter i alla EU:s
medlemsstater.
Amplicon premiärvisar två torra vita nikotinpåseprodukter på Global Forum on Nicotine i Warszawa den
16-18 juni 2022. Tekniken kommer från Amplicons IP, baserad på keramiska biomaterial, och
representerar en helt ny generation av nikotinprodukter med distinkta egenskaper för förhöjda
upplevelser för konsumenten.
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Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva
substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel
mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas.. Dotterbolaget Amplicon AB
utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North
Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

