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ProstaLund tecknar avsiktsförklaring om 
distribution i Kina (Letter of Intent) med 
kinesiskt bolag
ProstaLund och Chenglai Pharmaceutical (Beijing) Co. Ltd har undertecknat en avsiktsförklaring 
(LoI) för distribution av ProstaLunds produkter i Kina. Den första produkten som lanseras är 
Schelin-katetern™.

- Vi har utvärderat den kinesiska marknaden i mer än ett år och för att öka våra aktiviteter i Kina har vi 
nu beslutat att påbörja ett samarbete med Chenglai Pharmaceutical (Beijing) Co. Ltd. Chenglai är ett 
väletablerat företag inom medtech-branschen med egen säljkår i Kina. Det faktum att vi valt att skriva 
ett Letter of Intent och inte ett distributionsavtal direkt beror på att vi inte har kunnat utvärdera 
distributören fullt ut på grund av reserestriktioner i Kina under pandemin. Chenglai har redan 
urologiprodukter från andra skandinaviska företag i sin portfölj och de bolagen har gett goda 
referenser. Chenglai erhöll i våras demoprodukter för sin egen utvärdering. Vår avsikt är att göra den 
slutliga utvärderingen av Chenglai på plats i Kina, få den nödvändiga registreringen av Schelin-katetern 
av myndigheterna och teckna ett distributionsavtal inom de närmsta sex månaderna, säger VD Johan 
Wennerholm.

I Kina finns över 190 000 000 (190 miljoner) män över 60 år. Antalet patienter med benign 
prostataförstoring i Kina uppskattas till cirka 100 miljoner och antalet spås fortsätta växa. Det 
estimeras att mer än 1 miljon åtgärder för benign prostataförstoring utförs årligen.

”Bolaget har tidigare varit i Kina med CoreTherm®-plattformen. Dock registrerades aldrig Schelin-
katetern vilket innebar att det fullständiga CoreTherm-konceptet inte var på plats. Av denna anledning 
har vi omstartat hela processen och vi gör nu rätt saker i rätt ordning. Hösten 2020 sade vi upp avtalet 
med den tidigare distributören. Förra sommaren lämnade vi in patentansökan för Schelin-katetern och 
denna godkändes i februari i år. Avsiktsförklaringen innebär att Chenglai Pharmaceutical kommer att 
ansvara för och finansiera den annars kostsamma registreringen av Schelin-katetern hos National 
Medical Products Administration (NMPA). Nu känner vi att vi är på rätt väg även i Kina”, kommenterar 
vd Johan Wennerholm.

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 2022-07-19 10:45 CEST.
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