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Enzymatica sluter avtal med Kronans Droghandel Apotek.
Enzymatica har slutit sitt första kommersiella avtal. Det innebär att Enzymaticas
medicintekniska produkt ColdZyme® Munspray mot förkylning kommer att finnas till
försäljning i Kronans Droghandels Apotek från och med början av 2013.
-

Avtalet är självklart kommersiellt viktigt för oss eftersom apotekskedjorna är en
väsentlig del i vår lanseringsstrategi. Det har hela tiden varit vårt mål att lansera i
apotekskedjorna i början av 2013 och därför känns det extra glädjande att kunna
leverera enligt tidplan, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

Avtalet innebär att Enzymaticas registrerade produkt ColdZyme® Munspray kommer att
finnas till försäljning på Kronans Droghandels Apotek i hela landet. Lansering av ColdZyme®
Munspray beräknas ske i månadsskiftet januari/februari 2013.
-

Att vi på så kort tid från registrering av produkterna fått ett första avtal med en stor
apotekskedja ser vi som en kvalitetsstämpel på våra produkter och en bekräftelse på
marknadspotentialen. Förhandlingar med övriga apotekskedjor fortlöper enligt plan,
säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se
Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel, 0703-59 10 58
andreas.rosenlund@kronansdroghandel.se
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Om Kronans Droghandel
Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 215 apotek från
Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Kronans Droghandel startade 1907 på Apoteket
Kronan i Göteborg med anor från 1600-talet. Kronans Droghandel ägs av Oriola-KD och har
cirka 1 300 anställda.
Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och
registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi.
Enzymatica använder sig av ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik
egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner
sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja
läkningsprocesser. ColdZyme®portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln,
innehåller föregångare till de produkter som nu är registrerade som medicintekniska
produkter mot förkylning samt tand- och munhålesjukdomar.
Om ColdZyme® Munspray
ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt, klass I (CE-märkt). ColdZyme®Munspray
reducerar risken för att få en förkylning och/eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt
stadium av förkylningsinfektionen genom att skapa en barriär bestående av en tunn
skyddande film i svalget.
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