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Q-linea förändrar distributionen av ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har kommit överens med Thermo 
Fisher Scientific om att avsluta det exklusiva globala distributionsavtalet för ASTar 
instrument och förbrukningsartiklar. Q-linea har därmed rätt att marknadsföra och 
distribuera ASTar på den amerikanska och europeiska marknaden. Q-linea kommer att stärka 
den interna kapaciteten för att på bästa sätt adressera marknaden.

När ASTar nu närmar sig godkännande och lansering på den amerikanska marknaden kommer Q-linea att 
ta kontroll över marknadsföring och distribution på den viktiga amerikanska marknaden. Q-linea avser att 
adressera marknaderna i Europa och USA, både med ett utökat internt kommersiellt team, såväl som med 
partners.

Efter en detaljerad intern bedömning har Thermo Fisher beslutat att fokusera sin Culture Media-strategi på 
sin kärnproduktportfölj. Därför har bolagen gemensamt kommit överens om att avsluta det nuvarande 
globala distributionsavtalet för ASTar instrument och förbrukningsartiklar.

Q-linea och Thermo Fisher kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att stödja en smidig överföring 
av befintliga och potentiella kunder, samt pågående utvärderingar av ASTar instrument. Samarbetet kring 
referenstestning för kliniska studier kommer att fortsätta.

”Vi har en tydlig bild av vad som behövs för att skapa en stark kommersiell utveckling under kommande år. 
Jag ser fram emot att bygga ett bolag med tydligt fokus på försäljning, vilket på lång sikt kommer att skapa 
stort värde och samtidigt ge oss full kontroll över vägen till marknaden. Det gör också att vi kan konsolidera 
marknadsstrategin för ASTar och kommande produkter under utveckling. Samtidigt har vi sett ett fortsatt 
intresse för våra produkter från andra potentiella strategiska partners och vi kommer nu att kunna fullfölja 
de diskussionerna i bästa intresse för bolaget och dess aktieägare”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

"Vi ser fram emot en smidig övergång för våra kunder och Q-lineas fortsatta framgång", säger Claire 
Wallace, President Microbiology, Thermo Fisher Scientific.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0) 70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0) 70-600 15 20
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Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och 
förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att rädda liv 
genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-
linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och 
behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test 
av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv 
blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.

Denna information är sådan information som Q-linea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-10-26 21:22 CEST.
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