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Systems Biology Worldwide Oy täydensi lääkekehityspalvelujaan ostamalla 4Pharman 
 
Suomalais-intialainen lääke- ja bioteknologiatutkimuksen kehitysyritys Systems Biology 
Worldwide Oy on ostanut Life science -alaan ja erityisesti kliinisten lääketutkimusten 
tiedonhallintaan ja tilastolliseen analysointiin erikoistuneen 4Pharman. 
 
4Pharma, joka on yksi pohjoismaiden suurimpia yrityksistä omalla alallaan, on viimeisin neljästä 
Systems Biology Worldwiden (SBW) vuoden aikana hankkimasta yrityksestä. SBW:n tavoitteena on 
tehdä yritysostoja siten, että sen palvelut kattavat koko lääkekehityksen arvoketjun.  
 
Tärkeä täydennys palveluketjuun  
Yrityskauppa kasvattaa Systems Biology Worldwiden asiakaskunnan yli sataan yritykseen ja 
tutkimuslaitokseen 18 maassa.  
 
”4Pharma tuo meille jalansijan lääkekehityksen kliiniseen tutkimukseen. Yrityksessä on korkeatasoista 
osaamista, vakiintunut asiakaskunta ja useita käynnissä olevia asiakasprojekteja”, kertoo Systems 
Biology Worldwiden toimitusjohtaja Juho Eväsoja tyytyväisenä. 
 
4Pharman toiminta laajenee 
Vuonna 2002 Turussa perustetulla 4Pharmalla on myös tytäryhtiö Tukholmassa, jonka 
markkinointikanavia Systems Biology Worldwiden omistamat yhtiöt pääsevät hyödyntämään jatkossa. 
4Pharma toimii jo Euroopan ja USA:n markkinoilla, ja yrityskauppa avaa 4Pharmalle nopeamman 
pääsyn Intian markkinoille. Sen lääketieteellisten aineistojen tiedonhallinnan ja analysoinnin 
osaamista aiotaan laajentaa Intiaan osaksi Systems Biology Worldwiden lääkekehitystoimintoja. 
 
”Intiassa toimii jo nyt valtaosa kansainvälisistä suurista lääke- ja bioalan palveluyrityksistä ja 
markkinoiden ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Nyt pystymme hyödyntämään Intian 
huippuosaamista informaatioteknologiassa ja Life Science -alalla”, toteaa Eväsoja. 
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Systems Biology Worldwide Oy on vuonna 2007 perustettu Helsingin yliopiston rahastojen ja 
Intialaisen Tooltech Global Engineering Pvt Ltd:n yhteisomistuksessa oleva suomalainen 
kehitysyritys. Se tarjoaa lääkekehityksen tutkimuspalveluita lääke- ja bioteknologia-alan yrityksille 
yhdistämällä suomalaista ja intialaista osaamista sekä hyödyntämällä akateemista tutkimusta. Se 
omistaa lääkekehityksen sopimustutkimusyritykset Toxis Ltd Oy:n ja intialaisen InSilico Consultingin 
sekä enemmistön Novamass Oy:stä. www.systemsbiology.fi 
 
Oy 4Pharma Ltd on vuonna 2002 perustettu palveluyritys, jolla on toimistot Turussa ja Tukholmassa. 
Yritys tarjoaa korkeatasoisia palveluja tiedon hallinnassa, varastoinnissa, analysoinnissa ja 
raportoinnissa Life Science –sektorille, erityisesti lääketeollisuudelle. 4Pharma tarjoaa ainutlaatuisen 
yhdistelmän lääketeollisuuskokemusta, palveluntarjoajan joustavuutta ja akateemista huippuosaamista. 
www.4pharma.com  


