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ProstaLund tecknar nytt avtal med befintlig 
kund
ProstaLund och Urogyn Sverige AB har tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial till 
CoreTherm®-behandlingar. Det nya avtalet garanterar intäkter på c:a 1,6 MSEK de närmsta tolv 
månaderna. Första leverans enligt det nya avtalet kommer ske i maj månad.

ProstaLund och Urogyn Sverige AB har idag tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial som 
används vid CoreTherm®-behandlingar. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en 
option om förlängning. Ordervärdet är 1,6 MSEK under avtalsperioden. Avtalet ersätter det tidigare 
avtalet med Urogyn Sverige AB. Tidigare avtal var värt c:a 0,9 MSEK per år.

”Detta är det andra avtalet med kraftigt ökade garanterade volymer vi tecknar inom en månad. Att vi 
nu ingår ännu ett avtal med en klinik som vill skala upp sin CoreTherm®-verksamhet innebär att vi tar 
ett mycket starkare grepp om BPH/BPE marknaden i Sverige och speciellt Stockholmsområdet. Båda 
dessa nya avtal bevisar att CoreTherm ger goda resultat till patienterna. För ProstaLund innebär 
avtalen att vi får kontinuitet vad gäller både beställningar och kassaflöde vilket gör att vi kan fortsätta 
vår expansionstakt enligt plan”, 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

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:
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Telefon: +46 40 200 250
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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 2022-05-10 15:40 CEST.
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