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ProstaLund tecknar distributionsavtal för Israel
ProstaLund AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det israeliska bolaget AMI 
Technologies Ltd. Avtalet beräknas generera intäkter om drygt 1 MSEK under avtalsperiodens 
första 18 månader.

ProstaLund påbörjade tidigare i år internationaliseringen utanför Norden med ett distributionsavtal för 
Storbritannien. Nu tas nästa steg i denna process då ett distributionsavtal tecknats för Israel med AMI 
Technologies Ltd.

AMI Technologies Ltd är ett ledande israeliskt företag för marknadsföring av medicinsk teknik. 
Företaget grundades 1986 och ägnar sig åt att implementera avancerad, innovativ teknik i Israel. De 
representerar toppmoderna internationella medicintekniska företag, från USA och Europa, som ligger i 
framkant vad gäller design och utveckling av avancerade produkter som skapar mervärde till förmån 
för såväl profession som patienter. Inom urologi har AMI en bred portfölj med produkter från många 
ansedda bolag.

Distributionsavtalet har föregåtts av ett Sverige-besök från AMI tillsammans med israelisk 
urologiprofessor under april där de närvarade vid CoreTherm®-behandlingar och såg användning av 
Schelin-kateternTM och CoreFlow® - Soft Stent.

Initialt kommer AMI att fokusera på CoreFlow® och Schelin-katetern men det finns ett intresse även 
för CoreTherm®, i synnerhet när den nya plattformen blir CE-märkt. I och med att ProstaLunds 
produkter är CE-märkta krävs i Israel ingen ytterligare tids- och kostnadskrävande registreringsprocess.

Tali Schachter, VD, AMI Technologies Ltd, kommenterar: ”Vi upplever att ProstaLund arbetar mycket 
professionellt med innovativa produkter som kommer att tillföra ett stort värde för den israeliska 
urologiska professionen framöver. ”

”Vårt insteg i UK gav ringar på vattnet. Vårt nya avtal med AMI är ett tydligt bevis på detta och visar 
att såväl bolaget som vår produktportfölj är mycket intressant för såväl den urologiska professionen 
som distributörer utanför Nordens gränser.”, säger VD Johan Wennerholm i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com
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Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 300 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-06-16 11:55 CEST.
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