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ProstaLund tecknar distributionsavtal för 
Spanien
ProstaLund AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det spanska bolaget PRESURGY, 
S.L. Avtalet beräknas generera minst intäkter om c:a 2 MSEK under avtalsperiodens första två år.

ProstaLund påbörjade tidigare i år internationaliseringen utanför Norden för sina stand-alone 
produkter och har tidigare i år tecknat distributionsavtal för Storbritannien, Israel, Brasilien och nu 
Spanien.

PRESURGY, S.L.är ett spanskt företag för marknadsföring av medicinsk teknik och har bland annat en 
bred urologisk produktportfölj och därmed ett brett kontaktnät av urologer i landet.

Avtalet omfattar såväl produkterna CoreFlow® - Soft Stent och Schelin®-katetern som CoreTherm 
konceptet. Första försäljningen beräknas komma under innevarande kvartal.

Igår genomfördes utbildning för läkare från 4 sjukhus i Madrid området. Därefter användes Schelin®-
katetern och CoreFlow® - Soft Stent tillsammans med ångbehandling för första gången i Spanien. 
Feedbacken var mycket positiv.

”Även om vårt fokus fortfarande är CoreTherm i Norden så har vi i och med detta avtal nu närvaro i 
två av de fem största länderna i Europa. Detta gör att jag ser med tillförsikt på nästa år, 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 4 000 
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 2022-10-07 13:45 CEST.
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