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ProstaLund tecknar distributionsavtal för 
Brasilien
ProstaLund AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det brasilianska bolaget Gadali 
Medical Comercio de Produtos Medico Hospitalar Ltda. Avtalet träder i kraft så fort registrering 
av produkterna är klar hos brasilianska myndigheter. Avtalet beräknas generera intäkter om 
minst 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 och Israel. Nu tas 
ytterligare ett steg i denna process då ett distributionsavtal tecknats för Brasilien med Gadali Medical.

Gadali Medical Comercio de Produtos Medico Hospitalar Ltda är ett ledande brasilianskt företag för 
marknadsföring av medicinsk teknik och har bland annat en bred urologisk produktportfölj och därmed 
ett brett kontaktnät av urologer i landet.

Avtalet med Gadali omfattar produkterna CoreFlow® - Soft Stent och Schelin®-katetern. 
Registreringsprocessen startade redan tidigare i somras efter det att Gadali, tillsammans med ledande 
urologer i Brasilien, utvärderat produkterna. Registreringen är ännu inte slutförd, men beräknas vara 
klar inom ett par månader. Produkterna kommer att presenteras på Latinamerikas största 
urologkongress XVII Congresso Paulista de Urologia i São Paulo den 3-6 september i år.

”Intresset för våra stand-alone-produkter CoreFlow® – Soft Stent och Schelin®-katetern är mycket 
stort långt utanför Nordens gränser. Det ska bli spännande att följa vårt insteg på Sydamerikas största 
marknad”, 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 2022-08-26 10:15 CEST.
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