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ProstaLund tecknar distributionsavtal för Kina
ProstaLund och Chenglai Pharmaceutical (Beijing) Co. Ltd har undertecknat ett distributionsavtal 
av ProstaLunds produkter i Kina. Den första produkten som är tänkt att lanseras är Schelin-
katetern™. Avtalet är villkorat att generera intäkter om minst c:a 2,5 MSEK under 
avtalsperiodens första två år.

Avtalet innebär, förutom exklusivitet att marknadsföra och sälja våra produkter i Kina, att Chenglai 
Pharmaceutical kommer att ansvara för och finansiera den annars kostsamma registreringen av Schelin-
katetern hos National Medical Products Administration (NMPA). Vi räknar med att 
registreringsprocessen tar ytterligare några månader.
Första försäljningen beräknas komma under första kvartalet 2023.

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.

” Vi fullföljer nu det Letter of Intent som signerades och kommunicerades i juli månad tidigare i år. Vi 
har nu haft möjligheten att utvärdera distributören på plats i Kina. Utfallet innebar att detta 
distributionsavtal kunde signeras. Nu återstår bara registreringen för Schelin katetern”, säger 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 2022-10-24 11:35 CEST.
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