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SEQENS.
Lääkeaineiden
synteesin
markkinajohtajan uusi nimi.

ja

erikoisainesosien

Novacapin ja kaikkien sen toimintojen nimet yhtenäistyvät ja uudistuvat: uusi nimi on
SEQENS.
SEQENS on lääkeaineiden synteesin ja erikoisainesosien globaali yhtenäinen
markkinajohtaja, joka tarjoaa asiakkailleen erinomaista suorituskykyä, nopeaa
reagointia markkinoiden odotuksiin ja räätälöityjä ratkaisuja.
SEQENSillä on 24 tuotantolaitosta ja kolme tutkimus- ja kehityskeskusta Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä yhteensä 3 200 työntekijää. Yli 300 tutkijaa,
insinööriä ja asiantuntijaa kehittävät räätälöityjä ratkaisuja asiakkaillemme ja
varmistavat, että tuotteet siirretään onnistuneesti tuotantoon.
SEQENS. Vie tieteen uudelle tasolle
SEQENS viittaa ydintoimintaamme synteesiin yhdistettynä sekventointiin, joka kuvaa
molekyylien järjestämistä, osaamistamme ja teknologioitamme tavalla, joka vie tieteen
uudelle tasolle.
Lääketeollisuudessa SEQENS tukee asiakkaitaan lääkeaineiden kehityksessä,
skaalaamisessa ja valmistuksessa prekliinisestä aina kaupalliseen vaiheeseen saakka
tarjoten laajan valikoiman lääkeaineita ja muita tuotteita.
Lisäksi SEQENS kehittää räätälöityjä ratkaisuja ja ainesosia kaikkein vaativimmille
teollisuudenaloille kuten terveydenhuoltoon, elektroniikka-, kosmetiikka-, elintarvikeja ympäristöaloille.
SEQENS. Edistyksen jatkumo
”SEQENSin tavoitteena on olla vahva, globaali ja yhtenäinen toimija lääkeaineiden
synteesin ja erikoisainesosien alalla. Tahtotilamme on tuoda tutkimus- ja
kehitysosaamisemme sekä teollinen suorituskykymme asiakkaidemme hankkeisiin.
Vahvan osaamisemme ja markkinoiden merkittävimmän teknologian ansiosta
pystymme yhä paremmin kehittämään ja valmistamaan erittäin kompleksisia,
ainutlaatuiset ominaisuudet omaavia molekyyleja. Olen ylpeä siitä mitä 3 200
työntekijäämme ovat tähän mennessä saavuttaneet. Tänään käännämme
historiassamme uuden sivun.” Pierre Luzeau, SEQENSin toimitusjohtaja.
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Tietoa SEQENSistä
SEQENS on yhtenäinen, globaali markkinajohtaja lääkeaineiden synteesin ja
erikoisainesosien alalla.
SEQENSillä on 24 tuotantolaitosta ja kolme tutkimus- ja kehityskeskusta Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, joissa se kehittää räätälöityjä ratkaisuja ja ainesosia
kaikkein vaativimmille teollisuudenaloille kuten terveydenhuoltoon, elektroniikka-,
kosmetiikka- ja elintarvikealalle.
Huippuosaamisen kulttuurissa ja vahvassa yritteliäisyyshengessä toimivat SEQENSin
3 200 työntekijää ovat sitoutuneet tarjoamaan asiakkailleen parhainta mahdollista
palvelua ja tuotteiden laatua toimien aina eettisellä tavalla ja konsernin
yhteiskuntavastuuohjelman mukaisesti.
Lisätietoa osoitteessa www.seqens.com
Ota yhteyttä Seqensiin: press@seqens.com

Tietoa Novacapista
Novacap-konsernin tytäryhtiöt Novacarb, Novacyl, Novapex, Novacid, Novabay,
Uetikon, H2B, ID Bio, PCAS, Chemoxy ja PCI Synthesis ovat johtavissa asemissa
useilla eri markkinoilla, mukaan lukien kosmetiikka ja parfyymit, elintarvikkeet ja
rehu, kodinhoito, ympäristö ja elektroniikka.
Novacarb, Novacyl, Novapex, Novacid, Novabay, Uetikon, H2B, ID Bio, PCAS, Chemoxy
ja PCI Synthesis pysyvät erillisinä juridisina yksikköinä.
Lisätietoa osoitteessa www.novacap.eu
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