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Paxman undertecknar ett letter of interest med en 
kinesisk partner med syfte att ingå ett distributions- 
och marknadsföringsavtal för att gemensamt utveckla 
den kinesiska marknaden för Paxman Scalp Cooler
Idag meddelar Paxman att man har undertecknat ett letter of interest med syfte att ingå ett distributions- 
och marknadsföringsavtal med Guangzhou Concord Medical Sci-Tech Innovation Center Co. Ltd (Concord 
Medical), ett dotterbolag till Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM), för att gemensamt 
utveckla marknaden för Paxmans skalpkylningssystem i området Stor-Kina, inklusive Macau, Taiwan och 
Mongoliet.

Det initiala samarbetet löper på en period om fem år och kommer omfatta en utvärderingsperiod på 24 
månader för att behandla upp till 300 patienter vid Concord Medicals Guangzhou Concord Cancer Center 
(GCCC) ett National Health Commission- certifierat tertiärt specialsjukhus beläget i Sino-Singapore Guangzhou 
Knowledge City.

Richard Paxman, VD för Paxman, säger: ”Detta avtal är ett viktigt första steg mot lanseringen av Paxman Scalp 
Cooling på den mycket stora kinesiska marknaden. Vi ser fram emot att snart kunna nå ett stort antal 
cancerpatienter i Stor-Kina i samarbetet med Concord Medical och hoppas att kunna omvandla det till 
betydande försäljningsvolymer under de kommande åren. Det är även en spännande vidareutveckling av 
företagets vision att göra skalpkylningstekniken tillgänglig för alla cancerpatienter över hela världen. ”

Kinas befolkning uppgår till 1, 402 miljarder och 2020 fanns det 4,6 miljoner nya cancerfall i Kina, att jämföra 
med 2,3 miljoner i USA. Kina stod för 24% av de nydiagnostiserade fallen och 30% av de cancerrelaterade 
dödsfallen i världen. Lungcancer är fortfarande den vanligaste cancertypen och den vanligaste orsaken till 
dödsfall på grund av cancern i landet, dock är bröstcancer den vanligaste cancertypen bland kvinnor om man 
ser till förekomsten stratifierad efter kön. Dödligheten på grund av cancer i Kina är hög, därför behövs 
övergripande strategier omgående för att förändra cancerbördan genom att öka medvetenheten om 
riskfaktorer, genetiska risker samt stärka betydelsen av tidig screening.

Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM) är en vårdgivare som erbjuder en komplett cykel av 
förstklassiga onkologiska tjänster inklusive cancerdiagnos, behandling, utbildning och förebyggande.
Bolaget fokuserar på att tillhandahålla en multidisciplinär cancervårdsstrategi inom alla områden av 
onkologiska tjänster på sina cancersjukhus och att utrusta sina sjukhus med tekniskt avancerad utrustning 
såsom det toppmoderna protonterapisystemet. I samarbete med inhemsk och internationellt ledande 
intelligens strävar de efter att förbättra kvaliteten och tillgängligheten för cancervård. Deras nätverk av 
medicinskt avancerade cancersjukhus, kliniker och partnersjukhus över hela Kina säkerställer engagemanget 
för den högsta standarden för medicinska tjänster för patienter. Deras vision är att vara patientens mest 
pålitliga anti-cancerpartner. För mer information, se http://ir.ccm.cn

http://ir.ccm.cn
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Tel: +44 7968 020641 
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com 
www.paxman.se

Om oss

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos 
patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom 
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 4 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker 
och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, 
flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i 
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. 

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified 
Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som PAXMAN är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-04-12 10:50 CEST.
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