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Pharmiva tecknar avtal med Apoteket för 
återförsäljning av Vernivia

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Apoteket 
inför den kommande lanseringen av Vernivia® – den första antibiotikafria behandlingen av 
bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Med cirka 1 000 fysiska 
handelsplatser och en välutvecklad e-handelsplattform är Apoteket en av Sveriges största 
apotekskedjor.

Vernivia är en ny CE-certifierad och receptfri medicinteknisk produkt för behandling av bakteriell 
vaginos, en infektion som årligen drabbar var tredje kvinna i åldern 14–49 år. Lanseringen av 
Vernivia via Apotekets e-handelssortiment är det första steget i Pharmivas långsiktiga strategi att 
kommersialisera och utveckla produkter som förbättrar vaginal hälsa.

”Vi är glada över att ett ha tecknat avtal med en av Sveriges största apoteksaktörer redan nu. Det 
är en kvalitetsstämpel för både Pharmiva och vår produkt Vernivia och avtalet
innebär att vi nu ligger före vår egen tidsplan för lanseringen på den svenska marknaden. Inom en 
snar framtid kommer kvinnor snabbt och enkelt kunna få tillgång till en ändamålsenlig behandling 
av bakteriell vaginos, något som länge har efterfrågats av både patienter och profession” säger 
Christina Östberg Lloyd, vd, Pharmiva AB.

Pharmiva i korthet:

Pharmiva utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och 
CE-certifierade produkt Vernivia® är en vaginal mousse som inom kort lanseras som en behandling 
av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 
år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut 
infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar 
som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen 
av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred 
portfölj inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer 
information besök www.pharmiva.com
 
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).

För ytterligare information kontakta:

Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva AB
e-mail christina.lloyd@pharmiva.com
telefon +46 706 388 922

http://www.pharmiva.com
http://www.partnerfk.se).
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Denna information är sådan information som Pharmiva är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-07-02 12:12 CEST.
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